
 

Nieuwsbrief Transitiestad Leuven - mei 2010 
 

 

 
Hallo  
 
Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat er leeft binnen Transitie in 
Groot-Leuven.  
Veel leesgenot en graag tot ziens op één van onze volgende activiteiten.  

Agenda komende activiteiten   
 
vr 7 mei - 20u: TransitieCafé – WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, Leuven 
 
zo 9 mei - 10u: Tuindelen, contactdag - Persilstraat 7, 3020 Herent 
zo 9 mei - 14u: Permakultuur workshop, elke zondag in mei - Bereklauw - 
Bieststraat, Herent 
zo 16 mei - 10u: Voedsel in de stad - Bruul, Leuven. 
ma 17 mei - 20u: Filmavond Dirt! - Auditorium MSI 00.28 - Erasmusplein 2, 
Leuven 
do 27 mei - 19u: Veggie Eetcafé - Geertruihof - Halfmaartstraat (naast de 
abdij), Leuven 
vr 4 juni - 20u: TransitieCafé – WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, Leuven 
 
 

 

Tuindelen  
 
TuinDelen is een lokaal transitie initiatief dat mensen die een tuin 
beschikbaar hebben in contact brengt met mensen die een tuin zoeken om 
groenten te kweken. 
Velen onder ons willen wel eens wat anders dan netels en gras. Wortelen, 
bonen, zonnebloemen, bessenstruiken en frisse asperges horen tot de 
mogelijkheden. Daarom organiseert onze werkgroep een Tuindelen 
contactdag in een zaaltje te herent – persilstraat 7 waar aanbod en vraag 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Tijdens deze voormiddag komen onder andere items als ‘proeftijd’, 
‘compensatie’ en ‘opvolgingsbijeenkomsten’ aan bod. Aan de hand van de 
verwachtingen van de deelnemers kunnen we samen werken aan een 
format. Ondertussen blijven we op zoek naar tuinen en naar mensen die 
hun droom van een meer groene, veerkrachtige samenleving willen waar 
maken. In een tuin worden vriendschappen gekweekt en onderhouden. 
Er zijn verschillende voordelen voor de eigenaars : naast bijvoorbeeld een 
deel van de opbrengst zien ze hun tuin omgetoverd worden tot iets levend 
en maakt men deel uit van het grotere geheel dat Transitie is.  
De vraag van enthousiaste tuinders wordt in contact gebracht met mensen 
die meer uit hun tuin willen halen. Deelnemen aan dit project kan altijd. Als 
je er naar uitkijkt om smakelijke, lokale groenten te telen, je handen vuil te 
maken, en je ecologische voedselafdruk drastisch te verkleinen ; of 
wanneer je een (stuk) tuin ter beschikking wil stellen, contacteer dan 
tuindelen.tsl@gmail.com of telefonisch : 016/233213 
 
Zondag 9 mei - 10u - Persilstraat 7, 3020 Herent 
Meer info zie http://transitiestadleuven.be/wie/werkgroep-tuindelen 

TransitieCafé  
 
Het TransitieCafé is een manier om vrijblijvend te komen proeven van 
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transitie in Leuven.  
Misschien smaakt het wel naar meer...  
Iedereen welkom vanaf 20u in het WereldCafé.  
Schol ! 
Vrijdag 7 mei vanaf 20u – WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, Leuven. 

 

Voedsel in de stad  
 
Schrik niet wanneer je binnenkort pompoenen, courgettes of tomaten ziet 
opduiken in het park Den Bruul in Leuven. Op zondag 16 mei vanaf 10u uur 
gaat een groep enthousiastelingen samen groenten planten in de 
ongebruikte lege zones van Den Bruul, een park en speelplein in hartje 
Leuven, gelegen tussen de Brouwersstraat en de Pereboomstraat. Enkele 
omwonenden zullen regelmatig voor deze stukjes grond zorgen, de planten 
water geven en (hopelijk binnenkort ook) de groenten oogsten.  
Deze ludieke actie komt er om aandacht te vragen voor de vernieuwende 
rol en mogelijkheden van de publieke ruimte. Daar bovenop is het ook 
handig als je op een appartement of kot woont, geen eigen groentetuin 
hebt, maar toch zelf lokale groenten of kruiden wil kweken. Het is niet de 
bedoeling om tegen de schenen van de Groendienst te schoppen, 
integendeel we kiezen voor een inspirerende samenwerking. 
Transitiestad Leuven wil de inwoners van Leuven activeren om mee te 
denken over de invulling van de stad en wat ze voor iedereen kan 
betekenen. 
Zondag 16 mei om 10u – Bruul, Leuven. 
Meer info op http://transitiestadleuven.be/wie/werkgroep-voedsel-in-de-stad 

DIRT! the movie   
 
DIRT! The Movie vertelt het verhaal van de meest waardevolle en 
ondergewaardeerde bron van vruchtbaarheid: vruchtbare grond. Het 
verhaalt over het begin tot aan het actuele probleem van degradatie. We 
verliezen elke dag ontzettend veel van deze materie.  
Welke gevolgen heeft dat? Wat is het verband met klimaatverandering? Wat 
is er aan te doen? 
Wat 'the Inconvenient Truth' deed voor het klimaatvraagstuk is 'DIRT ' voor 
onze vruchtbare grond.  
Filmavond die Transitiestad Leuven organiseert in samenwerking met EVA 
(Ethisch Vegetarisch Alternatief), Noord-Zuid-studenten, Voedselteams en 
GRAS (Groene Alternatieve Studenten). De film gaat door in een zaal van 
de KUL. 
 
Maandag 17 mei - 20u: - Auditorium MSI 00.28 - Erasmusplein 2, Leuven  

VeggieCafé   
 
Samen met EVA en Voedselteams houden we op de laatste donderdag van 
de maand een Veggie-eetcafé. Kom mee vegetarisch smullen op elke 
laatste donderdag van de maand. Met soep, een hoofdgerecht en een 
dessertje. Alles 100% plantaardig, biologisch en lokaal. Goed voor je lijf en 
het milieu.  
Prijs: 12,5 € ( 10 € voor studenten) Inschrijven ten laatste een week op 
voorhand via eetcafe@vegetarisme.be 
Snel inschrijven is de boodschap, het VeggieCafé is telkens volzet. 
 
Donderdag 27/5, 24/6 om 19u in Geertruihof, Halfmaartstraat (naast de 
abdij), Leuven. 
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Terugblik Open dag Transitie   
 
Zaterdag 24 april, één van de eerste zomerse dagen, meer dan 20 graden 
en vollop zon. Toch kiezen een 35 tal mensen om in de zaal van de 
Romaanse poort te komen luisteren, kijken en meepraten over transitie in 
Leuven. Het begon met een presentatie over piekolie, klimaatsverandering 
en lokale veerkracht, kortom over transitie. Er werd een overzicht gegeven 
van het onstaan van de beweging op wereld-, Vlaams, -en Leuvens niveau. 
Bij de presentatie werd er al heelwat info en kennis uitgewisseld tussen de 
aanwezigen. Tijdens de pauze werd er letterlijk en figuurlijk geproefd van de 
resultaten van werkgroepen, massa's folders konden ingekeken en 
meegenomen worden, 2de-hands kleding was te koop voor een 
symbolische euro, fragmenten van de laatste transitie-film werden getoond, 
er was verse soep en lekkere drankjes. Daarna was er een workshop rond 
lokale veerkracht. In groepjes werden scenario's herschreven (voor en na 
transitie) van het dagelijkse leven van herkenbare Leuvenaars zoals 
studenten, alleenstaanden, een pasgetrouwd stel, tweeverdieners met 
kinderen, gepensioneerden. Bij de groepsbespreking borrelde het van 
ideeën, tips en voorstellen om met transitie bezig te zijn in het dagelijkse 
leven. 
Een heel vruchtbare open dag. 

Terugblik eerste Vlaamse Transitie uitwisselingsdag   
 
"Ik wil de zaag niet zijn" is vast een bedenking van menig transitioneer 
wanneer hij of zij in minder overgankelijk gezelschap een boom over een 
mooiere toekomst zou willen opzetten - en dan toch maar besluit het niet te 
doen... Spijtig, denk je dan achteraf. Misschien zelfs een tikje 
"problematisch", want zoveel kansen krijg je niet, de tijd dringt, en vooral, 
als we er niet in slagen om heel veel "Anderen" mee te krijgen dan heeft het 
allemaal weinig zin, toch? 
Communiceren met verschillende doelgroepen was dan ook het onderwerp 
van de workshop op 20 maart in het Kaaitheater te Brussel. Via veel praktijk 
en een vleugje theorie werd er gesleuteld aan onze communicatie-skills: 
toon eerst je interesse en respect voor "de andere", en denk vanuit zijn of 
haar beleving. Wat houdt hem bezig? Waarom zou zij jouw verhaal willen 
horen? Luister! Daarna bomen opzetten mag, maar doorbomen is te mijden. 
 
Een stevige tijdreis en lekkere lunch later konden we ontdekken hoe we een 
stap(je) vooruitgekomen waren op ons "transitiepad" richting ideale 
communicators. En dat leek dan ook de voornaamste les: pas als je hebt 
ondekt wie iemand is en waar hij op zijn transitiepad staat, zonder oordeel 
of vooroordeel, pas dan kun je hem aanspreken over een eerste of 
volgende stap.  
De workshop werd gevolgd door een stand van zaken van Transitie in 
Vlaanderen (wie doet wat waar?), de film "In Transition" (het evangelie, nu 
ook met beeld en geluid :o), en tot slot een nabespreking over kleine en 
grote succesjes - stapjes op het Vlaamse transitiepad.  
Een boeiende werkdag, met voor elk een persoonlijke doelstelling voor 
actie, ik ben benieuwd naar het resultaat!  

De Bomma   
 
Transitie richt zich op verschillende generaties: kinderen, volwassenen, 
ouderen. Bij ouderen zit er heel wat kennis en wijsheid over hoe het er 
vroeger aan toe ging. Er werd minder energie verbruikt in het dagelijkse 
leven, meer zelf gedaan of diensten uitgewisseld in de lokale gemeenschap. 
Kortom, veel waar we van kunnen leren. Vandaar een nieuwe aflevering in 
het vervolgverhaal geschreven door "de Bomma". 
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't Is allemaal zo lang, nee, zo héél héél lang geleden, maar zo dikwijls ga ik 
nog op zoek naar die warmte van toen, naar die jeugd van toen. Naar dat 
gevoel van geborgenheid, naar de wereld die me toen zo veilig leek. Angst 
voor de dag van morgen was er voor mij niet. M'n grootmoeder en tante en 
nonkel waren er toch! En de kippen die zorgden voor 't getok 's morgens 
vroeg, het paard dat z'n aanwezigheid liet horen. Alles wat 's morgens kon 
wemelen, wemelde dan ook. Als grootmoe dan uit de waterput de emmers 
naar boven haalde en de ketting knarste op maat van de zwengel dan was 
het tijd om door 't raampje van de op-kamer, de zon te begroeten en te 
roepen “Ik kom!”. 
 
Alles speelde zich 's morgens rond 6u, misschien nog wat vroeger, af. Er 
was de ganse dag ook zoveel te doen op de boerderij. Koeien, varkens, 
kippen, paard, geitjes, hond en poes. 't Moest allemaal z'n zorg krijgen. 
Grootmoe was dan al in de stal de koeien aan 't melken. Tante zorgde voor 
de koffie voor haar “twee-voeters”. Grote boterhammen met spekkevet en 
bruine suiker en ik zal nooit vergeten hoe ik dan met een grote tas, zonder 
oren, naar de stal ging om die te laten vullen met de nog warme verse melk, 
rechtstreeks van die goeiige, grote uiers. En de “Mmm,” van grootmoe met 
haar wijze woorden “daar gaat ge sterk van worden.”  
wordt vervolgd... 
 
De bomma 

Kortnieuws   
 
Inloopdagen Wie de open dag gemist heeft en alsnog een duik wil nemen in 
de transitie-vijver, kan de eerstvolgende inloopdagen volgen op 29 en 30 
mei bij permacultuurboerderij Yggdrasil in Vissenaken in de buurt van 
Tienen. Yggdrasil is een mooi voorbeeld van wat permacultuur kan bieden. 
Permacultuur is een heel andere manier van tuinieren die de natuur omarmt 
in plaats van bevecht… .Alleen voor de tuin is ‘t al de moeite waard om de 
inloopdagen mee te maken ! Bovendien zal je er gelijkgestemden 
ontmoeten. Meer info op www.transitie.be  
 
Red de Kartuizerij Het buurtcomité rond het Kartuizerklooster ijvert voor het 
behoud van de prachtige site van het kartuizerklooster en zijn 
voedseltuinen. Zie http://www.reddekartuizerij.be/  
 
Denk mee over toekomst Vaartkom Op 18 en 19 mei nodigt de stad je uit 
om mee te denken over de nieuwe invulling van de openbare ruimtes in de 
Vaartkom, zoals het Sluispark en park Tweewaters. Er wordt een praatcafé 
en workshop georganiseerd om de ideeën te verzamelen. Zie 
http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/vaartkom/niet-bebouwde-
delen/masterplan/praatcaf-en-workshop.jsp 

Transitietip van de maand: De Grote Lenteschoonmaak !  
 
Lente: tijd om op te ruimen en schoon te maken! Volgende 
milieuvriendelijke middeltjes helpen je bij "de grote kuis" - meng ze naar 
hartelust met elkaar of gebruik ze puur: 
-Allesreiniger: meng 1 el bakpoeder met 2 el keukenazijn en verdun met 
een weinig water in bv een plantenspuit -Ontsmettend middel: alcohol 
-Anti-vlekken: citroen, groene zeep 
-Ontvetten: azijn, citroen, sodakristallen  
-Schuurmiddel: zout 
-Kalkaanslag verwijderen: nachtje weken in azijn, desnoods met doeken 
-Tapijtreinigen: maïzena 
-Geurtjes wegnemen: lucifers afstrijken, gedroogde kruiden (vb salie, 
laurier) op een schoteltje branden, etherische olie in water verdampen, 
wierookstokjes, potpourri 
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Contacteer en volg ons via volgende media  
 
Website: www.transitiestadleuven.be 
Email: leuven@transitie.be 
Forum: http://www.transitiestadleuven.be/forum/ 
Facebook: http://www.facebook.com/#/group.php?gid=72666070872&ref=ts 
Twitter: http://twitter.com/TransitieLeuven 
 
Stuur deze nieuwsbrief door naar je geïnteresseerde familie, kennissen, vrienden, collega’s en breng hen op 
de hoogte van Transitiestad Leuven. Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet meer, wil je zelf iets melden of 
reageren op de nieuwsbrief, laat het weten op leuven@transitie.be. 
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