
Nieuws uit Transitie Tervuren 
 

Crude Awakening, 17-09-2009, Papeblok, Tervuren 
Zoals beloofd was de ontnuchtering groot na het bekijken van Crude Awakening, op 17 september 
in Papeblok. Het 35-koppige publiek was er stil van na de vertoning... Op de achtergrond was even 
de stille reactie te horen van een Engelsman:”Ok...we're doooomed” Maar we zijn natuurlijk niet 
gedoemd. Integendeel, we kunnen met de energie en creativiteit de mens eigen, een heleboel 
alternatieven creëren die de kiem zijn van een mooiere toekomst, dankzij de transitie weg van olie-
afhankelijkheid naar een mens-afhankelijkheid. Het is moeilijk een duurzame relatie in stand te 
houden met een vat olie... we doen dat beter van mens tot mens. Met dank aan Natuurpunt en de 
Fietsersbond voor de samenwerking. 
 

TransitieCafé, 5-10-2009, Den Engel, Tervuren 
Ons allereerste TransitieCafé op 5 oktober in Den Engel was zoals verwacht een erg energetische 
ervaring, ook al zaten er slechts 7 transito's rond de tafel. Als de energie verdubbelt naarmate het 
aantal bezette tafels toeneemt, dan worden de volgende Cafés avonden om nooit te vergeten! Veel 
aandacht ging deze avond nog naar het situeren van de Transitiebeweging, maar algauw verschoof 
de aandacht naar manieren om transitie bekend te maken in Tervuren. Ook het opnieuw aanleren 
van vaardigheden kwam onder de loep, met in de eerste plaats leren tuinieren. Een van de 
aanwezigen bood ons meteen een lapje grond aan dat we gezamenlijk kunnen bewerken. Actie! 
 

HOME, 19-10-2009, Papeblok, Tervuren 
Home, de wereld is onze thuis. Yann Arthus-Bertrand laat ons met zijn film zien dat we slechte 
huisvaders en -moeders zijn. Maar ook dat 't nog altijd niet te laat is om stoffer en blik te pakken en 
een grote lenteschoonmaak te houden. Bij de commentaar van de film kon je je een belerend 
opgestoken “foei-”vingertje voorstellen, maar de beelden waren op zich al sprekend genoeg. Zelfs 
in de destructie die de mens zelf veroorzaakt zit nog schoonheid, maar de magnitude van de 
verwoesting van onze leefomgeving opent -hopelijk- de ogen van alle toeschouwers. Dankzij de 
inspanningen van de Ouderraad van de gemeenteschool van Tervuren telden we een bijna 80 kijkers 
in de zaal. Ook Sunbeams, een organisatie die “eco-friendly”-informatie en -mogelijkheden in 
België verzamelt en toegankelijk maakt voor expats, deed haar duit in het promotiezakje . 
 

Info-avond ecologisch moestuinieren, 23-10-2009, CC Colomba, Kortenberg 
De info-avond van Velt op 23 oktober in Kortenberg over milieuvriendelijk moestuinieren was een 
evenement waar Transitie Tervuren niet meteen bij betrokken was, maar we vonden het toch de 
moeite waard om bekend te maken, omdat deze introductie in zelf groenten kweken mooi aansloot 
op onze gesprekken van ons eerste TransitieCafé. De avond had succes, en we zagen ook enkele 
vertrouwde transitogezichten. Velt heeft zich trouwens graag geëngageerd om met ons samen te 
werken in de toekomst. Dat kan zich wellicht al gauw concretiseren als we het lapje grond beginnen 
te bewerken dat we aangeboden kregen. Natuurlijk hoor je daarover binnenkort nog meer... 


