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De Transitie van… 
  Cecile van de Pol 
 
“Ik heb een leven voor en na de scheiding”. Zo begint Cecile ons gesprek. Was ze voor de scheiding 
verlegen, onzeker meisje dat dacht dat ze niets kon, zo leer ik Cecile nu kennen als een energieke, 
open en zelfbewuste vrouw van bijna 65.  
Na haar scheiding in 1981 komt Cecile vanuit Engeland terug naar Nederland. Ze heeft twee jonge 
kinderen, zit in de bijstand, maar ook in een feministische gespreksgroep voor gescheiden vrouwen. 
Daar ontdekt Cecile dat ze wel iemand is, ervaart ze dat ze wel iets kan en heel voorzichtig ontstaat er 
een opwaartse spiraal die leidt tot zelfbewustzijn. Ze doet een cursus vrouw-en-werk en kiest voor het 
eerst helemaal zelf voor een vak, het ambachtelijk vak van de tandtechniek. 
Cecile werkt, de opvang van de kinderen wordt in buurt met andere moeders geregeld. Ze heeft het niet 
breed, maar vanuit haar eigen opvoeding heeft ze meegekregen dat materie en buitenkant niet het 
belangrijkste is in het leven. 
Via het feminisme ontdekt Cecile dat het niet alleen vrouwen  
zijn die worden onderdrukt: “Het paternalistische en kapitalis- 
tische systeem drijft op onderdrukking en uitbuiting” zo stelt  
Cecile. Ze krijgt sterk de behoefte om hier iets mee te doen.  
En als Cecile iets wil gaat ze lezen, heel veel lezen. Ze komt  
in aanraking met de kleine aarde en haar ogen gaan open  
als ze leest wat voor effect sommige schoonmaakmiddelen  
hebben op het milieu. Stapje voor stapje verandert ze haar  
huishouden, chloor gaat de deur uit en de supermarktgroen- 
ten in de stamppot worden vervangen door groenten uit de  
natuurvoedingswinkel. Vanwege de kosten en het grootver- 
bruik door haar kinderen komt de pindakaas nog even uit  
de Aldi. 
Zo leeft Cecile vanuit haar eigen overtuiging olie-onafhanke- 
lijk al ver voor dat Transition Towns bestonden. Cecile zegt:  
“Eigenlijk ben ik helemaal niet een type die voor de troepen  
uitloopt.  Maar ondertussen ben ik wel de eerste die zich aanmeldde bij de ecoteams in 1990, de Blije 
Brigade en in 2008 bij Transition Town Nijmegen. En zo is Cecile een TT-er van het allereerste uur. 
Bij Transition Town valt voor Cecile alles op zijn plek. Ze voelt vanaf het eerste moment dat ze erbij wil 
zijn. “Het geeft me energie om samen met anderen actief een steentje bij te dragen aan een andere 
wereld. Transition Town legt dwarsverbanden.  Het gaat niet alleen om milieu, maar ook in sociaal 
opzicht is de tijd rijp voor verandering”. Inmiddels geven ook haar kinderen aan van de leefwijze van 
Cecile een graantje te hebben meegepikt. Haar recept? “Van mij moet niets. Ik heb het altijd 
voorgeleefd”, zo denkt Cecile zelf. “ Voor mijn kinderen hoef ik het niet meer te doen, maar wel voor 
mijn kleinkinderen”. En vol trots en liefde showt Cecile foto's van haar twee kleinkinderen. 

Beste mensen, 
 
Daar is ie dan. De eerste nieuwsbrief van Transition Town Nijmegen. Met de nieuwsbrief willen we jullie op de 
hoogte brengen van alles wat er speelt in onze lokale gemeenschap. De nieuwsbrief omvat een interview met een 
lid van Transition Town, Cecile van de Pol bijt 't spits af. Daarnaast wetenswaardigheden van afgelopen maand, de 
aankondiging van het Transitie Café en uiteraard een agenda. We hopen dat je de nieuwsbrief met plezier leest en 
dat het je inspireert tot meedenken en meedoen. 
Met dank aan Karla en Cecile voor hun bijdragen. Reacties ontvangen wij graag. (Aan)vullingen ook! 
 
De communicatiewerkgroep Transition Town Nijmegen. 

 

Cecile (rechts) overhandigt  burgemeester Thom 
de Graaf een “tegoedbon” namens Klimaatactie 
Nijmegen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het 
Stadhuis 
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Uit de Werkgroepen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WERKGROEP ECOTEAMS 
 

Op 28 januari 2010 is het 1e Eco-transitie-team van start gegaan. Met een groepje van vijf personen 
proberen we om ons huishouden milieuvriendelijker te maken door energiezuiniger en duurzamer te 
leven. Een half jaar lang komen we eens in de maand bij elkaar en concentreren ons dan op één van 
de volgende thema's: gas, elektriciteit, water, afval, vervoer en inkopen. Het thema gas kwam als 
eerste aan de beurt. 
Per thema (dat telkens door een ander van ons wordt voorbereid) wisselen we gegevens en tips uit. 
Uit al deze informatie kiezen we een paar acties die bij onszelf en onze leefstijl passen. Vaak zijn het 
simpele gewoonte veranderingen (bijv. een trui aan i.p.v. de verwarming hoger zetten, wat korter 
douchen) of eenvoudige 'ingrepen' (zoals HR radiatorfolie achter de radiatoren). 
Om inzicht te krijgen in het effect van onze acties houden we wekelijks onze meterstanden (gas, water 
en elektriciteit) bij en buigen we ons ook over onze jaarafrekening. Verder wegen we onze afvalzak en 
noteren onze vervoerskilometers. 
In ons groepje  zijn de mensen al behoorlijk energiezuinig; ook dan is het een uitdaging om misschien 
nog meer te kunnen doen. Het een leuke, gezellige en inspirerende en praktische manier om je 
huishouden  milieuvriendelijker te maken.  
Meer weten om in de toekomst met een nieuw team mee te doen? Laat het me weten! 
Cecile van de Pol 
Tel: 024 3223110 
E-mail: cecilevandepol@hotmail.com 

TUINGROEP 
 

De eerste Tuingroep-bijeenkomst was eind mei 2009. We bezochten toen het Moerbeiplantsoen, een 
zeer inspirerende buurtmoestuin in Hengstdal. Daarna, in september, organiseerde André een 
excursie Wilde planten met Riet van der Sande. We plukten “onkruid” en maakten daarvan na afloop 
een heerlijke salade en soep. José organiseerde een workshop voedsel inmaken in november. 
De tuingroep hield zich daarna, in de wintermaanden,  vooral bezig met plannen. In de tuin was weinig 
te doen. Dat hoort ook bij de visie van permacultuur-tuinieren waarbij we de aarde zo veel mogelijk 
met rust laten. 
Onze plannen: 
-Zoeken naar mogelijkheden om openbare parken meer eetbaar te maken. 
-Cursussen/workshops organiseren 
-De levenswijze en tuiniermethode volgens Permacultuur toepassen 
-Permablitz: elke maand een stadstuin in 1 dag omvormen tot permacultuurtuin. 
-Een stukje land in de Ooijpolder volgens permacultuur inrichten 
-Een permacultuur volkstuin inrichten in Lindenholt 
-‘Guerrila gardening’ op een braakliggend stuk grond achter Doornroosje 
Verder wisselen we ideeën en zaden uit, kooktips en van alles wat met voedsel te maken heeft. 

VERVOER-GROEP 
 
De vervoergroep heeft nu 2 autodeelgroepen draaiende; een 3e is aan het opstarten. In een 
autodeelgroep delen 4 mensen een auto. De eigenaar sluit de verzekering af bij Centraal Beheer 
Achmea die (als enige nu nog) voor dit bedrag nog 3 anderen verzekert. Ieder van hen bouwt zijn 
eigen no-claim op, en in geval van schade wordt de veroorzaker belast en niet de eigenaar. 
Daarnaast betaalt ieder, dus ook de eigenaar, 20 euro per jaar aan de vereniging voor gedeeld 
autogebruik. 
Ik sloot voor mijn auto een pechhulp verzekering af bij Centraal Beheer Achmea, omdat deze de auto 
verzekert los van wie er in rijdt. Dat is anders dan de verzekering van de ANWB, die de eigenaar en 
eventueel de partner verzekert. 
Mijn autodelers reserveren de auto met gedeelde Google-agenda's. Ze betalen een kilometerprijs van 
22 cent voor de vaste lasten en daar bovenop komt de benzineprijs; bij elkaar 32 cent. De berekening 
van dit bedrag en andere handige adressen heb ik op deze website gezet:  
http://sites.google.com/site/autodelennijmegen/zelf-regelen 
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Meer weten over de werkgroepen? De leden houden met elkaar contact via een online 
gemeenschap: http://ttnijmegen.ning.com 
 
 

Cursussen 
Cursus Composteren 

Transition Town Nijmegen organiseert een cursus composteren. Doel van de cursus is om bezitters van 
een grote tuin tot balkontuin een theoretische- en vooral praktische start te geven met composteren 
thuis. Er komt een breed scala aan aspecten van compostbereiding aan de orde. Van het opzetten van 
een compostbak, het juiste gebruik van groenafval, een eventueel gebruik van meststoffen, het 
composteringsproces zelf (tijd, temperatuur, vochtigheid), gebruik van compost in tuin of bloembak tot 
en met vraag en antwoord zodat iedere deelnemer met haar/zijn specifieke situatie geholpen wordt. 

De cursus wordt gegeven door een ervaren tuinder op het terrein van de Historische Tuin Lent.  
In 4 blokken van 3 uur, te weten de vierde zaterdag van april, mei, juni en september (van 13.00 tot 
16.00) leer je hoe je organisch restmateriaal kunt omtoveren tot voeding voor je planten. 
Bij voldoende deelname zal de cursusprijs 50 Euro bedragen. 
Geïnteresseerd? Laat het ons weten op nijmegen@transitiontowns.nl 
Nog vragen? André mailen mag ook a.dre@net.hcc.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programma Transitie Café April 2010 
 
Op donderdagavond 1 april 2010 komt om 20 uur in het Transitie Café het thema Consumanderen & 
Consuminderen aan de orde. Hoe kun je anders en minder consumeren? Hoe kun je spullen 
hergebruiken, aan het milieu denken en minder kopen? 
 
3 organisaties en 1 ervaringsdeskundige zijn voor deze avond uitgenodigd, te weten: 

• Stichting Overal 

• de Weggeefwinkel & het Soepcafé 

• een ervaringsdeskundige in consuminderen 
 

Zij houden een praatje van maximaal 15 minuten en daarna kan elke spreker in 5 minuten hele 
dringende vragen beantwoorden. Dan volgt er een pauze van 15 minuten Vervolgens kunnen 
bezoekers met deze sprekers verder praten, als daar behoefte aan is. 

 

TRANSITIE CAFÉ  
 
Iedere eerste donderdag van de maand: Transitie Café 
 
Locatie: de Klinker; van Broeckhuysenstraat 46; Nijmegen. 
Aanvang: 20.00u 
  

WERKGROEP COMMUNICATIE EN VOORLICHTING 
 
De werkgroep heeft in de afgelopen maanden een communicatieplan opgesteld, waarin we de 
communicatiedoelen hebben vastgelegd. Hoofddoel is om meer Nijmegenaren via en met Transition 
Town te laten bijdragen aan de versterking van Nijmegen als lokale gemeenschap, om de gevolgen 
van peakoil in relatie tot klimaatverandering het hoofd te bieden. Dit willen we bewerkstelligen door 
Nijmegenaren bekend te maken met Transition Town Nijmegen, ze meer bewust te maken van het 
probleem peakoil in relatie tot klimaat, en concrete handvatten te geven om op lokale schaal zelf dat 
probleem te kunnen aanpakken. 
Verder hebben we de afgelopen maanden gebruikt om duidelijke afspraken te maken over de invulling 
van de nijmegen.transitiontowns.nl site, en de interactie met de werkgroepen op de ning-site. Ook zijn 
er visitekaartjes gemaakt, die we bij onze initiatieven kunnen uitdelen. En zoals jullie zien, is ook de 
maandelijkse Transition Town Nijmegen Nieuwsbrief van de grond gekomen.  
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TTNijmegen-agenda april en mei 2010 
 

Donderdag 1 april 
Transitie Cafe April. 

20-23u, De Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen 
 

Zaterdag 24 april 
Cursus Composteren (na aanmelding). 

13-16u, Historische Tuin, Griftdijk-Noord 11, Lent 
 

Donderdag 6 mei 
Transitie Cafe Mei. 

20-23u, De Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen 
 

Zaterdag 22 mei 
Cursus Composteren (na aanmelding). 

13-16u, Historische Tuin, Griftdijk-Noord 11, Lent 
 
 

Landelijke TT-agenda: 
 

http://aktieagenda.nl/bin/select?q=transition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende TTN-nieuwsbrief verschijnt op zaterdag 1 mei. 

COLOFON 
De Transition Town nieuwsbrief verschijnt, bij voldoende bijdragen, maandelijks in het weekend voorafgaand aan 

het Transitie Café, en wordt verstuurd aan leden en belangstellenden van Transition Town Nijmegen. 
Samenstelling en redactie: Esther, Leon 

Bijdragen: Cecile, Karla 

Mailadres: nijmegen@transitiontowns.nl 


