
 

Transitie Open Space: samen een stap verder!  8-16 juli 2011  

Hoe zijn wij zelf  het voedsel en de energie voor het goede leven van de toekomst?  

Wij merken dat vele mensen in één of andere vorm voelen dat we ‘in transitie zijn’. Ze zoeken informatie, 
volgen cursussen, lezen boeken maar weten niet echt hoe en waar te beginnen in hun eigen tuin of hun eigen 
buurt. We zien ook een gemis aan verbindingen tussen permacultuur-mensen, lokale transitie- en 
transitiearena-mensen, artofhosting-mensen, systeemdenken-mensen, duurzaamheids-mensen, participatie-
mensen, nieuwe economie-mensen enz.                 

 

Wij willen daarom graag een kader aanbieden waar we kunnen samenkomen, verbinden, uitwisselen, van 
mekaar leren en samen inspirerende initiatieven opzetten! We willen een stap verder zetten ; én hoofd 
(kennis en informatie), én hart (verbinding en engagement) én handen (dingen doen ter plekke én thuis) 
verbinden. We willen ons richten op dingen in de wereld brengen van alledag, hoe klein of hoe groot ook! 

Dit wordt dus een doe-het-zelf transitie festival met permacultuur ontwerpen en participerende technieken 
waar je kan leren van inhoud én proces. Door het zelf beleven en ervaren van participerende methodieken én 
door zelf je eigen aanbod te brengen, willen we ons als het ware herscholen en stimuleren naar concrete actie 
daar waar we leven en werken. 

Als kernteam willen we kwaliteit, levendigheid én plezier brengen door onze verschillende kwaliteiten 
samen te brengen  in een vlot draaiend geheel; voor onszelf om van te leren maar ook om dit samen-creëren 
door te geven aan iedereen. 

Structuur van de week: 

8 – 10 juli: OPENEN  

• kennismaking met elkaar (open cirkel) en met de plek 
• kwaliteiten en mogelijkheden (h)erkennen 
• samenbouwen voor lokale veerkracht op het terrein 

 
 



11 – 14 juli: ONDERZOEKEN  

• transitie, permacultuur en art of hosting als 'levende' technieken om te ervaren 
• open aanbod van workshops, lezingen en leuke randactiviteiten door wie er zin in heeft! Jij? 
• open space technology: meer leren – meer onderzoeken - meer ervaren – integreren  

15 – 16 juli: OOGSTEN  

• wat hebben we geleerd? wat kan ik meenemen naar huis? wat gaan we/ik doen? 
• vieren 

We hopen op veel volk dat alle dagen meemaakt, maar elk blok zal ook apart kunnen gevolgd worden. 

 

Verblijf en financies  

Kasteel Nieuwenhoven is een inspirerende plek: als thuisbasis van de permacultuurschool in Vlaanderen, 
een CSA voor lokale groententeelt met Samenland, en naast een aantal kasteelkamers veel ruimte om te kamperen, 
te wandelen en in de zon te genieten. 

We willen prijzen maken die iedereen de kans geven om dit gebeuren mee te maken, maar we willen ook een 
zekere vergoeding voor ons geleverd werk. Mogelijks experimenteren we met tegenprestaties in natura of een 
soort plaatselijke munt? 

Dus:  

• Noteer de data in je agenda en maak anderen nu al warm om mee te komen! 
• Als je kriebels voelt om op één of andere manier bij te dragen, laat het ons weten! 

Volgende maand sturen we dan het programma met inhoud, prijzen en inschrijving 

Hartelijke groeten van het kernteam  

• Alain Van Echelpoel   - met passie rond nieuwe economie en permacultuur 

• Peter Stulens  - en het team van Kasteel Nieuwenhoven (Jeanne Hoogenboom, Taco Blom, Erwin 
Van Brussel): administratie, organisatie, verblijf, permacultuur 

• Ria Baeck  - initiatiefneemster van Levend Vlaanderen en Art of Hosting in Vlaanderen en België 

• Jeanneke Van de Ven  – Transitienetwerk Vlaanderen en Aardewerk 

• Rik Verschueren  – met passie rond buiten-werk en dialoog 

Contact en informatie : 

Email: info@kasteelnieuwenhoven.be  

Tel.: 011/68 64 10 



 


