Transitie Brugge & Ommeland neemt een vliegende start!
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Vegetarisch belegde broodjes, gebakken in een
Reeds enige tijd waren er in en rond Brugge mensen

authentieke houtoven bij bioboerderij ‘De Zaaier’. ’s

die het transitie gedachtegoed aan het verkennen

Namiddags

waren en er iets concreet mee wilden doen. Anke,

permacultuur en de dag werd beëindigd met de film

Edith, Frank en Jo waren eind 2011, begin 2012 reeds

‘the power of community’. Zondagochtend waren we

een paar keer samengekomen om elkaar beter te leren

met z’n allen alweer vroeg paraat om te luisteren naar

kennen. Jo verliet echter de Brugse wateren om elders

een boeiende uiteenzetting over transitie in de praktijk.

transitiezaadjes te planten en Edith had het behoorlijk

De rest van de dag ging voornamelijk buiten door

druk met haar studies. Om echt tot actie over te gaan

terwijl we in kleinere groepjes overlegden omtrent

was er uitbreiding van de kerngroep nodig. Hierop

innerlijke

startte Anke een facebook groep en via deze weg

groepsdynamiek.

kwamen ook Dane en Danny in contact met Transitie

mogelijke projecten die reeds in andere transitiesteden

Brugge & Ommeland. Dezelfde week nog werden ze –

tot ontwikkeling kwamen en keken we of deze

helemaal naar transitiegewoonte – uitgenodigd voor

haalbaar zouden zijn bij ons. Daarna werden we

een warme maaltijd bij Frank thuis om elkaar beter te

uitgenodigd tot een visualisatie waarin we onze

leren kennen. Terzelfdertijd vatte Transitienetwerk

gedachten vrijelijk konden laten stromen en dromen

Vlaanderen de idee op om inloopdagen in Brugge te

over een ideale toekomst. Tot slot groepeerden we per

organiseren. De twee groepen vonden elkaar en

streek of gemeente. Zo waren voor de groep ‘Brugge &

besloten deze dagen samen te organiseren. Hierdoor

Ommeland’ al meer dan 20 mensen aanwezig. We

ontstond tussen de vijf een mooie band en geraakten

luisterden naar elkaars verwachtingen en bekeken hoe

ze goed op elkaar ingespeeld.

het nu verder kon gaan. Er werd afgesproken om op

Na veel overleggen, zoeken naar een geschikte locatie
en tal van praktische afspraken was het dan eindelijk
zo ver. Op 8 en 9 september 2012 gingen in de Biekorf
in Brugge twee inloopdagen door. Transitienetwerk
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23 september opnieuw bijeen te komen zodat we
zouden kunnen ‘doorstarten’. Aangezien we nu ook
echt iets te vieren hadden, werd het weekend feestelijk
afgesloten met een glaasje bubbels.

en

begeleiders, terwijl de praktische kant door de vijf
lokale transito’s werd verzorgd.

De doorstart
En doorstarten deden we! Zondag 23 september, twee

Het inloopweekend
Zaterdagvoormiddag werden we ondergedompeld in
boeiende lezingen over piekolie, klimaatverandering,
economische groei en de geldproblematiek. Daarna

weken na de inloopdagen kwamen tegen 16u de
eerste transito’s binnendruppelen (het had dan ook
geregend die dag) in de Brugse Vrijwilligerscentrale.
De meesten kwamen rechtstreeks van “Sing for the
Climate”,

dat

doorging

in

het

Astridpark.

De

vergaderruimte in de vrijwilligerscentrale van ‘t stad,
hadden we voor een heel schappelijke prijs kunnen

bijeen te komen. Aangezien vele mensen zich voor

afhuren. Koffie, thee en water waren aanwezig en een

verschillende groepen engageerden, verwachtten we

vaasje zelfgeplukte bloemen fleurde de ruimte wat op.

dat er binnenkort een aantal echte werkgroepjes aan

Naast vele bekenden waren ook een aantal nieuwe

de slag gaan. De bedoeling is dat ze telkens contact

gezichten te bespeuren. In totaal waren we met 25,

houden met de stuurgroep. Deze laatste wenst alvast

meer dan verhoopt! Tegen 16u45 startten Dane en

in de toekomst een website op te stellen, en een

Frank met een presentatie over transitie, waarin nog

digitale nieuwsbrief te verzorgen. De werkgroep

eens kort werd ingegaan op de problematiek van

‘organisatie’

piekolie, de 7 maren en de 12 stappen uit de

evenementen

‘basishandleiding

Daarna

samenwerking met andere werkgroepen, om op deze

vormden we een cirkel en wisselden we gedachten uit

manier de transito’s van de verschillende werkgroepjes

over thema’s waarrond we wilden werken. We

de

besloten

om vijf groepen op te richten. Drie

ontmoeten. Vanaf heden kent Brugge en omstreken

werkgroepen met als thema’s ‘voedsel’, ‘ecologisch

alvast een heel aantal enthousiaste transito’s die hun

bouwen’ en ‘innerlijke transitie’, naast een werkgroep

schouders achter verschillende projecten willen zetten.

‘organisatie’ en een nieuwe stuurgroep. Iedereen werd

Wordt zeker en vast vervolgd!

transitie

initiatieven’.

uitgenodigd om zijn naam onder de gewenste groep te
schrijven en per groep werd één iemand als trekker
aangesteld. Momenteel zijn de meeste groepen via
een open google document aan het brainstormen
geslaan en plannen ze binnenkort alvast weer
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