
Nieuwsbrief 1 december 2010
Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel

De derde nieuwsbrief van het transitie-initiatief Berchem-Wilrijk-Mortsel ! 
Je verneemt hiermee wat er in onze buurt te gebeuren staat: als 
transitiestad nemen we het heft in eigen handen en willen we de lokale 
gemeenschap voorbereiden op een toekomst met minder olie, terwijl we 
tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van 
klimaatverandering. We werken samen aan een samenleving die minder 
afhankelijk is van fossiele brandstoffen en bouwen veerkracht op: we gaan 
zelf groenten telen, kleding herstellen, verloren praktische vaardigheden 
opnieuw aanleren,... In deze nieuwsbrief lees je een verslagje van de 
voorbije activiteiten en wat er nog op de planning staat.

Handen van Doen Markt
Tijdens de markt “Handen van Doen” werden 
verschillende doe-kraampjes ingericht om verloren 
praktische vaardigheden opnieuw aan te leren.  

Het marktje sloot aan bij de rest van de 
cultuurmarkt Berchem Bruist.  Voor de bezoeker 

werd de bedoeling van de doe-kraampjes en van het opnieuw aanleren 
van oude vaardigheden uitgelegd aan de infostand.  Het gehele marktje 
was een uitstraling van het transitieverhaal.  Niet alleen werden 
workshops ingericht maar ook werd informatie gegeven over Transitie.  Er 
was tijdens deze markt een ruilsysteem aanwezig om het Lets-idee 
bekender te maken: er werd geen geld gebruikt maar er konden wel 
diensten geruild worden.  Op die manier wordt duidelijk gemaakt hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat geld niet ons enige betaalmiddel hoeft te zijn en 
hoe we onszelf beter kunnen beredderen zonder al te veel afhankelijk te 
zijn van bedrijven ver weg.  Naast de workshops ter plaatse werd ook zo 
veel mogelijk verwezen naar cursussen, bijkomende workshops,... bij 
verschillende verenigingen.
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Middenin het Handen van Doen-marktje was een ontmoetTENt waar enkele 
senioren kwamen vertellen hoe mensen vroeger leefden met heel wat 
minder energie en jongere mensen kwamen vertellen wat hun dromen zijn 
voor de toekomst. Een dialoog tussen jong en oud kwam spontaan tot 
stand. 

De pompoenplantactie (15 mei) inspireert
Vorige nieuwsbrief berichtten we al dat de pompoenplantactie zelf een 
leuke activiteit was.  Gedurende de zomer zagen we hier en daar enkele 
van onze geplantte pompoenplantjes langs het fietspad uitkomen en 
groeien.  
Een artikel over onze actie verscheen op 20 oktober in de Gazet van 
Antwerpen.  Onze schepen van stadsontwikkeling Ludo van Campenhout 
las geïnteresseerd het artikel en zocht contact met ons.  Intussen zijn we 
reeds bij hem op bezoek geweest en hebben we mogen uitleggen welke 
dromen we voor ogen hebben in verband met eetbaar groen in onze stad. 
Hij luisterde geïnteresseerd en vroeg ons om het idee nog verder uit te 
werken.  Wordt zeker nog vervolgd!

  

Info- en filmavond Mortsel 20 november
Op 20 november organiseerden we onze tweede 
infoavond, deze keer in Mortsel.  Lezers van de 
vorige nieuwsbrief verwachtten deze misschien in 
Wilrijk, en een dag eerder, maar om praktische 
redenen werden zowel datum als plaats iets 
verschoven.  We verwelkomden ongeveer 30 
nieuwe gezichten, een succes dus. 
Na de inleiding van Paul werd het woord gegeven 
aan Alan, Wouter en Koen voor meer tekst en 

uitleg.  
Alan leerde ons dat naast de klimaatkwestie, ook de beschikbaarheid van 
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olie ons dwingt om na te denken over het olieverbruik in ons leven. 
Wouter vertelde ons meer over het transitie-idee en hoe we onze 
samenleving aangenamer kunnen maken.  Daarnaast kwam ook aan bod 
wat we het voorbije driekwart jaar al hebben gedaan om dat te beginnen 
verwezenlijken én tegelijkertijd het antwoord te kunnen zijn om 
klimaatverandering en olieafhankelijkheid het hoofd te bieden.  Koen legde 
uit dat het uiterst belangrijk is dat we daarvoor iedereen inschakelen, dat 
we ieders bekende en onbekende talenten goed gaan kunnen gebruiken.  

  

Dan was het tijd voor de film 'In Transition' die tot de verbeelding bleek te 
spreken van een heel aantal mensen.  Achteraf vroeg Lien om even stil te 
staan en te dromen over hoe wij de stad zien waarin we graag zouden 
wonen.  

Zaterdag 4 december: Info- en doebeurs duurzame 
eindejaarsgeschenken
Verlos jezelf van de eindejaarsstress en geef familie en vrienden een 
duurzame toekomst cadeau!

Op deze beurs vindt je: 
- vele duurzame en solidaire cadeau-tips
- doe het zelf en recyclage cadeau work-shops
- duurzame cadeau's te koop

wanneer: zaterdag 4 december van 14u tot 18u
waar: zaal rozenkrans, Heistraat 390 Wilrijk
Vrije toegang

Zaterdag 11 december: Uitwisseldag over transitie
Iedereen die op de één of andere manier met transitie-initiatieven begaan 
is, wordt uitgenodigd voor een uitwisseldag, georganiseerd door 
Transitienetwerk Vlaanderen.

We zullen het over veerkracht hebben, en als alles naar wens gaat ook al 
over onze 'Skilling up for Power Down '-reeks en - hout vasthouden - de 
Power Down Show (waaraan opnieuw heel wat vertaalvrijwilligers gewerkt 
hebben)... Ideaal moment ook om de laatste nieuwtjes te vernemen en 
van elkaar inspiratie op te doen. En er zullen vast wel mensen zijn die hun 
live muziek meebrengen, of een lekker dessert. Daarmee zijn al heel wat 
transitie-ingrediënten aanwezig voor een geslaagde dag.
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Place to be: Kaaitheater in Brussel, 10.00 – 17.00
toegang: 7€
Info en inschrijvingen: http://www.transitie.be/uitwisseldag 

Woensdag 15 december om 20u00: Filmavond @ home: 
the Power of Community: 
How Cuba survived Peak Oil
Wouter stelt zijn woonkamer ter beschikking om samen 
naar een film te kijken.  Er is voor gekozen om de 
inspirerende film te tonen waarin wordt uitgelegd hoe 
Cuba eigenlijk reeds een artificiële piekolie heeft 
meegemaakt en hoe de lokale gemeenschap omging met 
deze crisis. 

Lamorinièrestraat 216
2018 Antwerpen

Zaterdag 18 december om 14u00: Voorstelling equi: een 
nieuw ruilmiddel
Equi staat voor een geheel nieuw 
ruilmiddel. Het gaat uit van een geheel 
nieuw denken over waarde en 
beschikbaarheid. Waar traditionele 
geldsystemen uitgaan van tekort en 
schaarste om dingen te waarderen draait 
equi de gedachte om en gaat ervan uit 
dat alles voldoende en overvloedig 
beschikbaar is.  Ter illustratie; je krijgt 
maandelijks 750 Equi op je rekening.  Dit 
betekent dat je zelfs van het aanbod kunt gebruik maken zonder er zelf al 
iets voor gedaan te hebben.
Astrid Van Triet is de bedenkster van dit systeem en is bezig dit uit te 
werken zodat het overal kan gebruikt worden.  Zij wil dit graag aan ons 
voorstellen.  We nodigen de geïnteresseerden uit om op voorhand al wat 
info te lezen op haar website zodat we snel dieper kunnen kennismaken 
met equi: 
http://www.dewerkelijkheidvanhetovervloedsprincipe.nl

Buurthuis Posthof, zaal 'Het Salon', Patriottenstraat 62, 2600 Berchem.

Vrije toegang, maar om een beeld te krijgen van het aantal aanwezigen 
redenen krijgen we graag ook bevestiging van jullie komst.  
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Volgende bijeenkomst: 9 december om 19u30 @ Posthof
Zoals de voorbije maanden 
gegroeid is komen we elke 9e 
samen in Buurtcentrum Posthof. 
We willen iedereen uit de buurt die 
in transitie geïnteresseerd is 
uitnodigen om mee te denken, te 
doen en te dromen.  

De voorbije bijeenkomsten 
begonnen misschien al een beetje 
op een typische vergadering te 
lijken.  Ondanks dat er veel 

geregeld en besproken moet worden willen we ook dit meer en meer 
veranderen en er een eigen dynamische transitiedraai aan geven.
We zullen experimenteren met manieren om onze bijeenkomsten boeiend, 
levendig en gezellig, maar ook productief te maken.  Zoals je ziet in deze 
nieuwsbrief is er altijd vanalles te bespreken en te creëren, maar we willen 
vooral dat iedereen graag komt.
Iedereen is welkom, of je nu éénmalig, veel of onregelmatig komt.  Tot op 
heden waren er ook steeds andere en nieuwe mensen aanwezig, je bent 
dus zelden de enige nieuweling.  Belangrijk doel van deze bijeenkomsten 
blijft het uitwisselen van ideeën en ze samen uitwerken.  

Steeds op de 9e dag van de maand, telkens om 19u30 (10u00 in de 
weekends) in buurthuis Posthof. zaal 'Het Salon' (de trap achteraan op, 
boven links), Patriottenstraat 62, 2600 Berchem.

Transitiecafés
Regelmatig organiseren we transitiecafés: iedereen die komt brengt een 
zelfgemaakt hapje of drankje mee en we babbelen de hele avond.  Geen 
agenda en geen doel, gewoon gezellig samen zijn en elkaar beter leren 
kennen.  Waar en wanneer deze cafeetjes doorgaan verspreiden we op de 
website en per mail, soms wel eens ‘last-minute’.

Contactgegevens
Meer informatie over deze activiteiten volgt via latere nieuwsbrieven.  Wil 
je graag de eerstehands informatie ook krijgen en op de hoogte gehouden 
worden van de transitiecafeetjes en de agenda van de bijeenkomsten, laat 
het ons dan weten.

E-mail: transitie.berchem.wilrijk@gmail.com
Website: http://www.berchem.transitie.be
Website Transitienetwerk Vlaanderen: http://www.transitie.be

Wens je deze mail niet langer te ontvangen stuur ons dan een mail met als  
onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’
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