
 
Nieuwsbrief Transitiestad Leuven - december 2009 

 

 

 
Dit is de derde nieuwsbrief van Transitiestad Leuven die je op de hoogte houdt van wat er leeft 
binnen Transitie in Groot-Leuven. 
In deze nieuwsbrief vind je vooral besprekingen van voorbije activiteiten. Deze maand zijn er 
wat minder activiteiten van Transitie gepland, er staat de komende weken waarschijnlijk al 
genoeg in je agenda. We wensen je alvast warme en knusse feestdagen toe.  
Wil je zelf iets melden of reageren op de nieuwsbrief, laat het weten op leuven@transitie.be 

 

Terugblik sprekersavond Transitie in Wijgmaal 
 
Op vrijdag de 13de november beleefde Transitie Wijgmaal een hoog dag. In samenwerking 
met Transitiestad Leuven en Rotselaar werd een avond georganiseerd waarbij Rudy D'hondt, 
één van de trekkers van transitie in België, kwam spreken over piekolie. In de gebouwen van 
de Steinerschool kwamen er een 60tal geïnteresseerden samen. De bedoeling van de avond 
was om mensen meer te vertellen over piekolie. Dit is één van uitgangspunten van 
transitiesteden en -dorpen naast het thema van de klimaatsveranderingen. Wanneer je begrijpt 
dat olie en onze afhankelijkheid ervan een cruciale rol speelt in het transitieverhaal, kan je ook 
beter zien waar er verandering mogelijk is. En niemand kan je dat beter vertellen dan Rudy. Na 
een uur luisteren konden we kennismaken met elkaar met een drankje en een tas verse 
pompoensoep. Vele van ons bleken elkaar van hier of daar te kennen, wat de wereld weer wat 
kleiner en lokaler maakte. De avond werd met moeite afgesloten, velen bleven plakken en 
napraten...en dat is een goed teken! Voor meer info: www.transitiewijgmaal.be 

 

Filmavond Home 
 
Videoprojector zoeken, installeren, afstellen. De kinderen maken kleine hapjes, Dennis gaat 
nog gauw ergens een fles wijn halen. De spanning stijgt. Gaan we stoelen te veel hebben of te 
weinig ? Stilaan verzamelen zich een twaalftal mensen in de woonkamer. Alles komt mooi uit. 
Sommigen kennen elkaar, er wordt wat gekeuveld, en zeg, waarover gaat de film eigenlijk? 
"HOME" een film van Yann Arthus-Bertrand wil ons bewust maken over het feit dat de aarde in 
gevaar is, wat impliceert dat wij ook in gevaar zijn. De film wil ons informeren en ons bewustzijn 
verhogen om ervoor te zorgen dat we actie zullen nemen. In HOME wordt gekozen voor een 
specifieke aanpak. Er worden prachtige beelden getoond, steeds gefilmd vanuit de lucht. Een 
stem verteld over wat we zien. Na de film geeft Riet B. een duiding over transitie. Het 
fenomeen van piekolie wordt kort beschreven en er ontstaat een gesprek over hoe we zelf 
kunnen meewerken aan een minder (energie) afhankelijke samenleving. Wanneer mensen 
vragen hoe dat dan concreet kan, worden een aantal initiatieven kort uit de doeken gedaan. 
Tuinuitwisseling, films en naaiateliers in de woonkamer, groenten in de stad, de werkgroepen 
van TsL passeren de revue ... .Transitie is een werkinstrument om op lokaal vlak actief aan een 
meer duurzame wereld te werken. Het nabespreken verloopt vlot, sommigen zijn duidelijk 
geemotioneerd, de thee stroomt rijkelijk totdat ook de laatsten zich voldaan naar huis begeven. 

Opstart tuingroep  
 
Op zaterdag 21 november kwam de tuinwerkgroep voor het eerst samen. Plaats van afspraak 
was het huis van Vif en Ief in Heverlee. Met zijn twaalven maakten we kennis met de tuin en 
met elkaar. Vif en Ief deelden heel wat ervaring en kennis over slakken en de daarbij horende 
vallen, gevlochten essenheggen, bijen en imkeren, compost en natuurlijk het moestuinieren. 
Deze tuin is een schitterende plaats om samen te komen. Een eerste blik verraad een levend 
geheel. De grootte maakt ronddolen mogelijk en door het hoogteverschil waan je je soms 
alleen. Rond half vier zaten we rond de tafel, dronken we liters lekkere warme thee en werden 
een aantal projecten voorgesteld :  
*De tuin van Vif en Ief wordt een plaats waar gemotiveerde tuinders samen zoveel mogelijk 
groenten en fruit zullen telen.  
*Geveltuintjes : Pieter geeft een korte stand van zaken. Binnen Leuven circuleert al heel wat 
informatie omtrent geveltuinen. De folders die in het verleden zijn verzameld worden heel 
binnenkort op onze website geplaatst en kunnen daar geraadpleegd worden.  
*Tuinuitwisseling : naar het voorbeeld van de tuin van Vif en Ief nemen de leden van deze 
groep initiatieven rond het uitwisselen of open stellen van tuinen. Mensen die voedsel willen 
kweken maar geen tuin hebben in contact brengen met mensen die een tuin hebben en hem 
om één of andere reden met anderen willen delen. Miet, Filip en Bert werken dit verder uit.  
*Groenten in de stad is nog zoiets : het pompoenproject, waarbij in het voorjaar honderden 
plantjes over de Leuvense openbare groene ruimte werden verspreid wordt in de toekomst 
uitgebreid.  
*Ook in de tuinen van de Bereklauw wordt gezamenlijk voedsel gekweekt op basis van 
permacultuur. Elke zondag van 1400 tot 1800 uur (check steeds de website voor uptodate info) 
zijn Riet en Bert op post. 
Het moge duidelijk zijn dat het de tuinwerkgroep niet ontbreekt aan ideeën. Om ze te 
concretiseren zijn mensen nodig. Heb je zin om mee op de kar te springen aarzel dan niet en 
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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, laat het weten op leuven@transitie.be 

schakel jezelf in. Meer >> zie http://transitiestadleuven.be/wie/werkgroep-tuinen/ 

Samen met de handen werken  
 
Wil je je eigen kleding herstellen, vernaaien of iets nieuws creeëren en doe je dat net zoals wij 
liever in aangenaam gezelschap... zodat je ondertussen nog wat gezellig kan kletsen of iets 
vertellen dat je de moeite vind om te laten weten ? voor wie wil kan dit groepje ook een creatief 
doe-groepje zijn met vooral stoffen : heb je een model in je hoofd ? ontwerp het op papier 
(papier wel zelf meebrengen), waarna we gezamelijk kunnen brainstormen over de 
haalbaarheid ervan (ook qua gepast materiaal of stof) indien noodzakelijk is een professionele 
machine beschikbaar (enkel op tijdige aanvraag) Volgende data worden afgesproken op onze 
volgende bijeenkomst van maandag 14 december. Dan ben je welkom op ons maandelijks 
naaigroepje waar we elkaar inspireren tot daden die er anders veel te weinig van komen ! 
Adres : mussenstraat 35, te leuven centrum – 19:30 – 22:00 met de fiets of auto via ravenstraat 
inrijden ter hoogte van het winkeltje hexagoon en daar op het eind, het allerlaatste huisje aan 
de rechterkant. 
maandag 14/12 om 19u30 in mussenstraat 35, te leuven 

TransitieTip van de maand: tips tegen de Koude!  
 
Om energie te sparen wordt aangeraden de verwarming lager te zetten, maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan... Met deze tips ga je de koude te lijf: Gember, kaneel, 
cayennepeper, chili, kruidnagel, mosterd en peper zijn verwarmende kruiden. Zet er thee van 
of strooi ze kwistig over je avondeten. Cayennepoeder in je schoenen warmt je voeten op. 
Schaf jezelf een ouderwetse slaapmuts en een warmwaterkruik aan of een kersenpitkussentje. 
Verwarm ketels met water op de stoof - het water blijft nog lang nadat je de verwarming uit hebt 
gezet warmte uitstralen. Tot slot: in het nieuwe boek van James Wong, "Grow your own drugs" 
staat een recept voor een massage-olie tegen koude voeten! Wong biedt ook tal van andere 
zelfmaak huismiddeltjes aan. 

Agenda komende activiteiten  
 
ma 14 december - 19u30- Handwerk-groep bijeekomst - bij Lut thuis - Mussenstraat 35, 
Leuven 
zo 20 december - 14u- Permacultuur op de Bereklauw - Bieststraat 100, Herent 
vr 8 januari - 20u- TransitieCafé in WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, Leuven  
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