Nieuwsbrief juli 2011
Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel

Een nieuwe nieuwsbrief van het transitie-initiatief Berchem-Wilrijk-Mortsel! Het
heeft even geduurd eer deze in je bus zat, maar we hebben zeker niet stil
gezeten de afgelopen maanden.
Je verneemt in deze nieuwsbrief 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.
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Projecten Boomgaard Prieel en fruittuin Den Brandt
We startten de afgelopen maanden voorzichtig met twee nieuwe projecten rond
eetbaar groen in Antwerpen. We dromen van een boomgaard in het park prieel
(op de grens van Mortsel en Berchem), en we krijgen de kans om de bestaand
boomgaard in het park den Brandt (Wilrijk) mee te beheren. In het eerste geval
zou het gaan om een volledig nieuw project, waarbij we dus al onze creativiteit
kunnen ontplooien, en waar we ook de buurt bij hopen te betrekken. In het
tweede geval is het vooral de bedoeling om zelf te leren hoe je fruitbomen
onderhoudt, snoeit, oogst,…
We wilen niet te hard van stapel willen lopen, met het risico dat we na korte tijd
onszelf verbranden. Daarom kozen we er voor om eerst het project in Park den
Brandt uit te testen, en pas in een volgende fase ook in het prieel heel concreet
aan de slag te gaan. Concreet organiseren we het komende najaar en in de
winter een eerste reeks van workshops in de fruittuin van Park den Brandt. Meer
info volgt!
Ondertussen meldden zich al enkele geïnteresseerden. Laat het zeker weten op
ons mailadres als je zelf ook zin hebt om de handen uit de mouwen te steken…
We bespreken het zeker op de volgende maandelijkse bijeenkomst (9/08, 19u30
Posthof, Berchem)

Posthof feest, 29 april
Op 29 april stond onze transitiegroep voor een grote uitdaging. Eten verzorgen
voor naar schatting 200 buurtbewoners op het jaarlijkse buurtfeest. We hadden
onszelf uiteraard de bijkomende opdracht gegeven om dat in de geest van
transitie proberen te doen… We denken van onszelf dat we met glans in die
opdracht geslaagd zijn. Er zijn dan wel geen 200 mensen opgedaagd die dag, de
aanwezigen konden wel smullen van een maaltijd die 100% vegetarisch, 99%
biologisch, 90% seizoensgroenten, 50% zelfpluk en vooral ook erg lekker was.
En dan voor slechts de helft van het krappe budget dat we gekregen hadden…
Uit de evaluatie op de negende van mei bleek dat de organistoren het leuk om
doen vonden, we houden er een positief gevoel aan over, vooral omdat we zelf
heel wat teambuilding hieruit konden meenemen. We moeten toegeven dat we
er niet helemaal in geslaagd zijn om transitie ook naar buiten toe uit te dragen
(onder het motto: eerst koken, dan reclame maken voor onszelf), maar we zijn
wel erg trots op wat we gerealiseerd hebben die avond. Voor herhaling vatbaar!
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Skilling Up for power down
Het transitienetwerk
Vlaanderen heeft een
lessenreeks van Rob
Hopkins
herwerkt
naar een reeks van 9
dynamische sessies
om met een groep
aan de slag te gaan
rond de basisthema’s
waarrond
onze
beweging draait.
In de skilling up van
mei hadden we het
over
de
relatie
tussen voedsel en
olie. Zo werd er eens
kritisch
nagedacht
over de gevolgen en
relaties van onze
voedselketen. Natuurlijk bekeken we niet alleen de negatieve kanten. We zijn
samen op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen! De oplossingen kan je vinden
op onze site: projecten =>skilling up for power down
Op 19 augustus gaat de volgende Skilling up door, deze zal gaan over wonen.
Benieuwd? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Schrijf je snel in via
transitie.berchem.wilrijk@gmail.com met als mededeling Skilling up for power
down. Dit zal opnieuw doorgaan bij Patrcia.
Bij wijze van kostendekking vragen we een bijdrage van 2 euro per persoon per
sessie.

VELT Open Tuin dagen, 4 en 5 juni
Een prachtige tuin, bijen, boeken en zo veel meer. Dit was er allemaal in de tuin
waar we te gast waren. Er passeerden meer dan 100 mensen die dag!
De lijst van geïnteresseerden voor Mortsel wordt steeds langer. En wie weet
wordt Mortsel groot genoeg om alleen verder te kunnen.

Opendeur kinderboerderij Wilrijk
Er was heel wat te beleven in de kinderboerij!Wij zorgden voor een workshop
kaarsen maken van bijenwas,deelden zakjes met pompoenpitten uit en zo veel
meer.
Er waren niet alleen veel geïnteresseerden in de workshop zelf,maar ook in het
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transitiegebeuren.
Onze activiteiten raken bekend. Zo werd er ook gesproken over onze andere
projecten. Dit kan alleen maar zeggen dat we goed op weg zijn!

Pompoenplantactie
Fris maar zonnig: zaterdagochtend 15
mei om 9u werden zo’n tachtig tranisitiepompoenzaailingen in de Volkstuin “Graaf
Inneke”(project Stadspotters &Velt) te
Borgerhout opgehaald. Buurtbewoonster
Greta
en
haar
Brusselse
vriendin
(Volkstuinproject Tour&Taxi) keurden de
frisgroene pompoenplantjes en duimden
mee voor een geslaagd verloop van de
actie:Eetbaar groen in de Wijk.
Samenkomst in Posthof liep minder
vlot:kleine opkomst en ook de compost
moest nog opgehaald worden. Ad hoc
beslisten we dan om in kleine groepjes te werken:met Wouter in Berchem
&Morstel en met Patricia naar Wilrijk. De tamtam heeft in Wilrijk goed werk
gedaan:het district en groenvoorziening hadden in 3 wijken de bewoners vooraf
verwittigd,en
ja
er
was
enthousiaste
respons
op
de
transitiepompoenperformance! Hopelijk worden de Chrisantenlaan en Frans de Cortlaan
pompoenstraten,symbolen voor bewuste en sociale veerkracht door en voor
burgers…We kregen alvast hulp van de bakkerij en de elektrieker,zij zorgden
mee voor extra water want de boomspiegels waren kurkdroog. De hoek
Gallaitstraat/Krijgsbaan-fietspad zal een ludieke aandachtstrekker worden als de
pompoenplantjes gedijen op die droge,schrale grond! Voor Berchem en Mortsel
wordt het weer nieuwsgierig afwachten na een –net als vorig jaar –
geimproviseerde aanplanting.
De transito-weergoden waren ons gunstig gestemd en bovendien heeft het die
nacht wat geregend.

Inloopdagen
Het weekend van 20-21 mei waren er weer Transitie-inloopdagen. Met een 30-tal
inschrijvingen was de zaal niet helemaal uitverkocht, maar toch mooi gevuld.
Voor onze transitiegroep hopen we vooral dat onze buurgroepen er sterker uit
zullen komen. Met een sterke opkomst uit Mortsel, Hove, Boechout, Vremde zou
het wel eens kunnen dat onze afdeling Mortsel versterkt wordt, en wie weet zelfs
meer… Wordt vervolgd! Meer info bij Patricia: p.m.j.schellekens@gmail.com

Antwerpen 2035
Wouter en Pieter volgend de afgelopen maanden een ‘toekomstverkennning’ die
door stad Antwerpen werden georganiseerd. Het idee was om ons proberen voor
te stellen hoe Antwerpen er zou kunnen uitzien binnen 2035. Het leek ons niet

4/7

alleen een interessante denkoefening (die sterk aanleunt bij wat we in transitie
‘visioning’ noemen), maar het was ook een grote kans om over onze thema’s in
gesprek te gaan met de andere deelnemers van de toekomstverkenning (bvb:
vakbonden,
onderwijs,
academici,
bedrijfswereld,…).
Het
leverde
4
toekomstscenario’s op, 4 mogelijke toekomsten dus, waarvan we ons te vraag
kunnen stellen of we er ons als transitiebeweging in kunnen herkennen.
Gegevens als piekolie of klimaatsverandering worden er nauwelijks in verreken.
En toch blijft het een interessante denkoefening. Wil je weten we de inhoud
ervan juist is… ga een piepen op de website! Wil je hier zelf ook mee aan de slag.
Laat iets weten aan: smetswouter@hotmail.com. In de zomer/herfst zouden we
jongeren willen gaan interviewen over welke dromen zij hebben voor Antwerpen
2035… En dan…

Sappentrapper
De sappentrapper van Berchem Bruist is gebruiksklaar maar heeft een
opfrisbeurt (schilderklusje) nodig voor die weer publiekelijk kan "verschijnen" in
september voor de Handen-van-doen-Markt. Wie helpt Koen om dit klusje te
klaren tijdens de vakantieperiode ? Afspreken met Koen kan via 0486 222 52.

Wijn en ruilen
Stijn is amateur-ambachtelijk wijnmaker uit Mortsel en wil graag op ruilbasis
verder biowijnen maken. Wie helpt mee plukken, persen en/of bottelen in ruil
voor een heerlijke zelfgemaakte wijnoogst?
Voor andere creatievelingen heeft Stijn ook nog keitjes, stenen en gems die
nog "getrommeld" moeten worden alvorens die gebruikt kunnen worden als
"hebbeding" of een zelfgemaakt juweeltje... Voor beide (gratis) transitieactiviteiten mail transitie@geologist.be

Handen van doen Mark - Berchem Bruist
Wie wie op Berchem Bruist tijdens de Handen-van-doen-Markt meehelpen
om met anderen jouw kennis te delen voor meer sociale contacten via
"stenentrommelen" en/of juweeltjes maken, kruiden verwerken, balkongroenten
kweken, sappentrappen, vlugge
veggy hapjes
maken, kledingruilen,
fietsherstelling, iets waar wij niet aan denken...?
Hou je alvast vrij op zaterdag 10 september 2011 of mail ons
transitie.berchem.wilrijk@gmail.com

Gluren bij de buren
Transitiegroep Sint Andries heeft sinds deze maand een eigen lokaal in de wijk
voor de maandelijkse brainstorm. Hun permanente inzet, o.a. met de
Stadspotters met Eetbaar groen in de Stad workshop, ging niet ongemerkt
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voorbij aan wijkcentrum "coStA". Maar duurzame economie & duurzame
uitwisselingssystemen (er zijn ook Letssers in de groep) en klimaatbewust
consumeren (via cambio, Markt van Morgen) zijn thema's die aan de orde zijn.
En ja het voedselteam St-Andries & Antwerpen Zuid is ook hier geboren. Wil je
meer weten over deze gemotiveerde en bewuste wijkvrijwilligers en vooral:
wie/wat/hoe transitie? www.sintxandries.transitie.be of beter, kom op 2 juli naar
het Bewonerslokaal om 18.30u voor een gezellige "potluck" maaltijd. Dus ieder
brengt wat lekkers mee voor zichzelf dat dan kan gedeeld worden met anderen,
bij mooi weer genieten we buiten. Laat weten of je erbij wilt zijn (evt. helpen)
via transitie.sint.andries@gmail.com!
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Agenda
9 augustus: brainstorm + werkvergadering berchem bruist – handen
van doen, 19u30 Posthof, Berchem
12 augustus:
brainstorm werkgroep Transitie Boechout – Vremde –
Mortsel
19 augustus :
skilling up for power down, Antwerpen (als je komt:
mail transitie.berchem.wilrijk@gmail.com )
10 september:
Berchem bruist – Handen van Doen, Victor Jacobslei,
Berchem
16 september :
skilling up for power down, Antwerpen (als je komt: mail
transitie.berchem.wilrijk@gmail.com )

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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