
Transition Town Nijmegen

...de kracht van de lokale gemeenschap...

Het helpt om te ontdekken waar je creatievermogen familie aantreft. Je kunt alles wel alleen 
willen doen, daar zelfs hoge normen of hardnekkige gewoonten in hebben, maar waarom zwaar 

werken als het ook licht kan? Na een ontdekkingstijd helpt het eenvoudig om zelf netwerken, 
genootschapjes, ontmoetingen, vriendschappen te kweken, te onderhouden en ervan te 

genieten.

(Sandbergen, Het wil, 2009)

Beste mensen,

Alweer de derde nieuwsbrief. We worden steeds nieuwsgieriger of je hem leest, wat je ervan 
vindt en of het je helpt bij het vinden van nieuwe familie bij jouw creatievermogen.

De redactie.

De Transitie van...

Karla.
Karla’s eerste ontmoeting met Transition Town Nijmegen was op een van de filmavonden. Wat 
haar aangenaam verraste was de opstelling van de initiatiefgroep die aangaf mensen die wat 
willen te ondersteunen. En aangezien Karla wat wilde kwam dit op een goed moment. Zij speelde 
al langer met de gedachte om een autodeelproject op te zetten. Transition Town Nijmegen bood 
haar een forum en plek dit te organiseren.

Zij liet zich vervolgens inspireren om ook andere activiteiten binnen Transition Town te 
ondernemen. Over de tuingroep zegt zij: “Ik ben erg blij met de support van de groep en de 
mogelijkheid ideeën op te doen en te delen”. Zij was al wel actief in haar tuin, maar het werken met 
eetbaar groen heeft door de tuingroep een geweldige impuls gekregen. Zij is een echte doener: ze 
doet mee aan de permablitz, aan de ecoteams en ook levert zij een grote bijdrage aan Transition 
Nijmegen op het internet.

Haar bezorgdheid over het klimaat en peakoil is een belangrijke drijfveer om in actie te komen. 
Wat Karla betreft mag Transition Town Nijmegen nog een veel grotere en structurele basis krijgen.

Bijeenkomsten van Stichting kiEMT
Door Jan

Al een tijd liep ik met het plan rond om een stuk te schrijven over kostenbesparing door 
energiebesparing en duurzame energie voor de ondernemingsraad en een lid van de raad van 
bestuur van het ziekenhuis waar ik werk. Zo kwam ik hiervoor in contact met Frits, die afgelopen 
maand een presentatie hield over windenergie in het transitie café.

Via hem kreeg ik een uitnodiging voor een bijeenkomst van de Stichting kiEMT. kiEMT betekent 
kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie en is een netwerk van EMT-gerelateerde 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen in met name de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de 
Stedendriehoek. kiEMT heeft als doel via nauwere samenwerking en kennisuitwisseling innovaties 
en “new business” inzake energie- en milieutechnologie te bevorderen. kiEMT probeert een 
startmotor te zijn voor kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven. Zie voor meer info 
hun website http://www.kiemt.nl 

Inmiddels ben ik vanuit mijn werk 2 keer bij een bijeenkomst van Stichting kiEMT geweest. De 
eerste keer was het thema “duurzame energie inkopen”en de tweede keer ging het over 
Zonnestroom en Zonnewarmte. Een powerpointpresentatie werd er gegeven door een 

http://www.kiemt.nl/
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onafhankelijk adviesbureau respectievelijk de nederlandse brancheorganisatie voor de zonne-
energie-industrie. Er was kort gelegenheid voor vragen en discussie.

Op zich was het voor mij een hele belevenis en erg waardevol om mij in deze kringen van 
voornamelijk ondernemers te begeven. Waar denken en praten zij over als het om het milieu, 
klimaatverandering, duurzame energie etc. gaat. Waar liggen mogelijkheden en grenzen zoals een 
redelijke terugverdientijd voor innovaties op het gebied van energie en milieu.

Het tijdstip en de plek van deze meetings was voor mij ook apart: aan het eind van de middag of 
een early morning toast om 7.30 uur in een bezoekerscentrum in Arnhem en respectievelijk in een 
hotel in Hoenderloo.

Al met al zinnig, leuk en interessant voor Transition Towns, ondernemers onder ons en wellicht je 
eigen werkplek en jezelf om een keer mee te gaan naar een volgende bijeenkomst van Stichting 
kiEMT. Ik kan elke keer als ik ga een introducee meenemen. Dus laat je horen via de website of 
mail naar nijmegen@transitiontowns.nl als je interesse hebt.

Nieuws uit de Werkgroepen

Communicatie

De werkgroep communicatie heeft gewerkt aan een nieuwe folder. Afhankelijk van de keuze voor 
kleuren of zwart-wit zal er nog wat aangepast worden.

Verder hebben we alternatieven voor de Ning-site bekeken. Daarover binnenkort meer.

Kraamgroep

Door Cecile

Naar aanleiding van een jubileum-middag, zaterdag 29 mei, van de MoesTuinderij was Transition 
Town Nijmegen uitgenodigd om met een kraampje aanwezig te zijn.

Dankzij het fietskarretje van Karla waren Jan, Rieky en Cecile in staat om, met alleen gebruik 
van eigen spierkracht, alle materialen naar Deest te vervoeren. De weergoden waren ons 
gunstig gestemd en bij ons kraampje, op een zonnig grasveldje te midden van kraampjes met 
een keur aan regionale producten, een mandenvlechter en een vegetarische kookdemonstratie, 
lieten belangstellenden zich informeren over hoe de Transition Town beweging praktische 
oplossingen probeert te vinden om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van piekolie en 
klimaatverandering. Door onze, soms erg inspirerende, gesprekjes hierover brachten we mensen 
op positieve ideeën en hebben we de naamsbekendheid van Transition Towns kunnen 
vergroten.

Genetwerkt is er ook, zo bracht het heerlijke vegetarische eten dat tijdens de kookdemonstratie 
werd bereid ons op het idee om de kokkin uit te nodigen voor uitleg over vegetarische voeding, 
met evt. weer een kookdemonstratie, op één van de transitie café avonden van het nieuwe 
seizoen. Ze vond het een leuk idee en heeft toegezegd een avond te komen.

Meer weten over de werkgroepen? Bekijk de Transition Town Nijmegen-NING-site: http://ttnijmegen.ning.com

 

 

TRANSITIE CAFÉ 
Iedere eerste donderdag van de maand: Transitie Café

Locatie: de Klinker; van Broeckhuysenstraat 46; Nijmegen.

Aanvang: 20.00u

http://ttnijmegen.ning.com/
http://www.demoestuinderij.nl/_sgg/f10000.htm
mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Stichting%20KiEMT
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Verslag Transitie Café Mei

“De Windvogel”

In het Transitiecafe van 6 mei vertelde Frits Ogg over “De Windvogel”. Hieronder een korte 
impressie. Een uitgebreid verslag staat op de website

De Windvogel is een coöperatieve vereniging met als 
doel energieopwekking dichter bij mensen te brengen. 
De Windvogel werkt zonder subsidies en streeft naar 
windmolens die alle particuliere huishoudens van 
energie voorzien met windmolens die op land staan. 
Dit is een bewuste keuze omdat op die manier voor 
de mensen zichtbaar is waar hun energie vandaan 
komt. De Windvogel heeft gekozen voor een 
coöperatieve vereniging voor duurzame energie. Men 
streeft uiteindelijk naar 100 windmolens van 2-5 MW.

Het lidmaatschap kost eenmalig €50,- aan 
inschrijfgeld. Leden ontvangen en gebruiken 
zelfgeproduceerde groene stroom. Op dit moment 
heeft men meer dan 1500 leden en wordt er méér 
energie geproduceerd dan de huidige leden nodig 
hebben. Samenwerkende burgers vormen de 
ruggengraat en het hart van de vereniging. Samen 
beslissen zij over hun eigen duurzaamheid en geven 
daar vorm aan.

Binnen de vereniging zijn leden actief in lokale 
werkgroepen, projectvoorbereidingen en 
projectuitvoeringen, zelflevermodel, PR commissie, 
de redactie van het verenigingsblad “de Windvaan”, en als molenaar. Kortom; als lid van de 
windmolencoöperatie ben je energieneutraal bezig en met de eerste 50 € neem je al deel.

Wil een burger vrijer kunnen kiezen waar zijn energie vandaan komt dan is het van belang om 
het burgerinitiatief (www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl) te ondersteunen door de petitie te 
tekenen en keuzes te maken welke vorm van energie goed bij hem/haar past. De Windvogel is 
een energieneutrale oplossing die zichtbaar én praktisch bijdraagt aan groene energie en 
duurzaamheid.

 

Programma Transitie Café Juni

In het Transitie Café is er op donderdagavond 3 juni a.s. 
gelegenheid voor werkgroepen van Transition Town 
Nijmegen om zich met hun activiteiten te presenteren. Dit 
geldt zeker ook voor de Werkgroep Eetbare Tuinen met de 
Permablitz & de nieuwe Werkgroepen: de Werkgroep 
Regionaal Voedsel & de Werkgroep Regionaal Geld.

Daarnaast is er dan ook Live Muziek van Clarence Rose & 
Jos Lauran.

Live Muziek & Presentaties van Werkgroepen.

Locatie: de Klinker; van Broeckhuysenstraat 46;
Zaal open vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis.

De Amstelvogel

http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl/
http://nijmegen.transitiontowns.nl/wp-content/uploads/SamenvattingpresentatieWindenergieFritsOgg.pdf
http://www.windvogel.nl/
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Cursussen en Trainingen

Een Landelijke Transition Town Training

door Jan

In het weekend van 19 tot 21 maart jl. vond er in de Refter in Ubbergen voor de vijfde keer een 
landelijke training plaats voor mensen die in plaatselijke Transition Towns actief zijn of deze net zijn 
gestart.

Sinds het begin van Transition Town Nijmegen 1 februari 2009 was ik nog niet naar zo 'n training 
geweest terwijl er door Transition Towns Nederland wordt geadviseerd dat mensen van Transition 
Towns dat wel doen.

Het was er nooit zo van gekomen maar nu 19 maart tegen middernacht kwam ik daar na mijn werk 
aan. Het deed mij veel daar rond 30 andere mensen te zien uit allemaal andere plaatsen in 
Nederland. Sommigen die net waren gestart, anderen die al meer dan een jaar bezig zijn zoals ik 
en dan zij die het eerst in Nederland zijn begonnen.

Leuk mensen te ontmoeten waarvan je zo af en toe mails krijgt via de landelijke mailinglist ttlokaal.

Mensen die met elkaar uitwisselden waar ze mee bezig waren, tegen welke knelpunten en 
problemen ze opliepen en ideeën hoorden van anderen hoe die daar mee om zijn gegaan.

Naast informatie en video's over allerlei thema's kwamen we in aanraking met verschillende 
technieken en werkvormen om met zaken om te gaan. Als iemand hier meer interesse over heeft 
kan ik daar uiteraard eens een keer meer over vertellen.

Mij sprak het meeste de vissenkom of het carillon aan over de toekomst. Deze techniek bestaat al 
tientallen jaren maar waarvoor deze nu werd toegepast maakte diepe indruk op me.

Er waren een binnen- en een buitencirkel van mensen. De buitencirkel bestonden uit mensen van 
2010 die toen binnen Transition Towns actief waren. In de binnencirkel zaten mensen uit de 
toekomst. Ik denk uit het het jaar 2030 of 2040 maar dat doet er niet zoveel toe.

De buitencirkel vertelde eerst aan de buitencirkel aan de hand van 3 of 4  vragen wat zij in 2010 
binnen hun Transition Town deden, met welke resultaten, wat hen bewoog dat te doen enz. Bij elke 
nieuwe vraag schoof ieder in de buitenkring 1 plaats op zat zij of hij dan voor iemand anders zat 
van de binnenkring.

De binnencirkel vertelde tenslotte aan de buitenkring hun reactie daarop, wat het hen gedaan had 
dat zij voor hen, een volgende generatie, in 2010 zo actief waren geweest binnen Transition 
Towns.

Ik werd er stil van te beseffen hoe goed het is waar we mee bezig zijn binnen Transition Towns 
voor andere mensen, andere wezens en volgende generaties. Ik ervoer weer heel duidelijk hoe 
goed het ook is vanuit onze realiteit door allerlei activiteiten onze idealen na te streven en deze 
meer verwerkelijken zoals minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, meer veerkracht en 
meer zelfvoorzienend wonen, werken, leven. Met veel energie, ideeën, moed en inspiratie kwam ik 
per fiets terug in Nijmegen.

Wat betreft het werken met de toekomst, in het Engels Future Gallery genoemd, en met verhalen 
in werkvormen nog kort het volgende: Zowel in Engeland bij Transition Towns als in Nederland, 

Transitie Café in de Zomer

In de zomer, op donderdagavond 1 juli en donderdagavond 5 augustus 2010, wil het Transitie 
Café films laten zien over de Transition Town beweging, Klimaatverandering, Piekolie, Duurzame 
Energie, Eetbare Tuinen, Permacultuur, Energiebesparing etc.

Laat ons weten via nijmegen@transitiontowns.nl welke films je graag wilt zien zodat we daar in 
het programma rekening mee kunnen houden.

mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Transitie%20Caf%C3%A9%20in%20de%20zomer;%20Suggesties%20voor%20films.
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bijvoorbeeld bij Transition Town Deventer website http://www.transitiontowndeventer.nl/ , zijn er 
werkgroepen die zich met deze werkvormen bezighouden. Is dat ook iets voor Nijmegen? Wie 
heeft er interesse? Zo ja, stuur je email dan via de website of naar nijmegen@transitiontowns.nl

Over dit weekend staat ook een verslag op de landelijke Transition Town website:
http://transitiontowns.nl/archief/4473 

Op 11 tot en met 13 juni a.s. is de volgende landelijke training in Ubbergen. Zie hiervoor:
http://transitiontowns.nl/archief/4233 

Ik zou zeggen ga naar zo'n training. Het levert je veel op. Het is een sterke aanrader, vind ik.

Weekend cursus: Basiscursus permacultuurtuin

Door André, (voor een uitgebreid en inhoudelijk verslag zie de website)

Het weekend van 15 en 16 mei stond voor mij in het teken van permacultuur. Als 'faunanalfabeet' 
begaf ik mij met zo'n 10 (voor mij zéér ervaren) anderen richting Keeken vlak over de grens in 
Duitsland. Onder begeleiding van Elzo uit de Wieringerakker versterkt door Romilda hebben we 
kunnen ruiken aan permacultuur in de tuin (Elzo) en keuken (middag en avondmaal door Romilda).

De eerste ochtend begon spontaan met wat verhalen over de door Elzo meegebrachte planten. 
Om toch wat aan de opzet van de cursus vast te houden werd dit afgebroken en startte Elzo het 
programma. Via een diapresentatie met wat filmpjes voerde hij ons langs de beginselen van 
permacultuur. Foto's van zijn eigen permacultuurtuin aangevuld met een film gaven een goede 
indruk van de diversiteit in zijn eigen tuin.

In de middagpauze genoten we van een heerlijke soep die mij sterk deed denken aan de soep uit 
de workshop 'gebruik van wilde planten' in september vorig jaar. Deze soep was echter veel 
gevarieerder. Samen met de boterhammen hadden we genoeg bodem gelegd om een start te 
maken met het praktijkgedeelte.

In de tuin waren twee locaties beschikbaar om eetbaar groen in aan te leggen. Iedereen was het 
erover eens dat de bodem op beide locaties van hoge kwaliteit is. Één locatie heeft bovendien 
behoorlijk wat zon en ligt beschut aan noord- en oostzijde. De andere locatie heeft veel schaduw 
en ligt bovendien vlakbij een opening in de begroeiing rondom het perceel: een tochtgat.

Na enige tijd de omgeving, de begroeiing en het micro-klimaat ervaren te hebben volgde er een 
gesprek over de mogelijkheden van beide locaties. Uiteindelijk hebben we de schaduwrijke plek 
uitgekozen om te proberen of daar met eetbare planten te werken valt.

In de rest van de middag hebben we ruimte gemaakt voor bakken. Met baksteen zijn vervolgens 3 
cirkelvormige muurtjes gelegd die afgevuld zijn met aarde. (Deze klus hebben we de volgende 
ochtend afgemaakt.) Romilda had ondertussen een avondmaal bereidt.

Nadat we de volgende ochtend de 
bakken hadden afgemaakt heeft Elzo 
uitleg gegeven bij de beplanting. Niet 
alleen welke planten (schaduw-
minnend) maar ook plek in de bak 
(hoge planten aan de noordkant, lage 
aan de zuidkant) en combinaties die 
elkaar versterken of juist verzwakken. 
Een en ander hebben we ingeplant, 
ingezaaid en afgedekt met groen van 
planten.

Aan het eind van de dag mochten we 
nog van allerlei planten en zaden 
meenemen. Knolgewassen waar ik nog nooit van had gehoord staan nu in de tuin. Al met al een 
leuke afsluiter van een bijzonder weekend.

http://nijmegen.transitiontowns.nl/wp-content/uploads/Presentatie_permacultuurcursus_15_en_16_mei_2010_TT_Nijmegen.pdf
http://transitiontowns.nl/archief/4233
http://transitiontowns.nl/archief/4473
mailto:nijmegen@transitiontowns.nl
http://www.transitiontowndeventer.nl/
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COLOFON
De Transition Town Nijmegen nieuwsbrief verschijnt maandelijks in het weekend 
voorafgaand aan het Transitie Café, en wordt verstuurd aan de leden van TTN.

Samenstelling en redactie: Esther, Leon
Bijdragen: Jan, Elly, Karla, André

Mailadres: nijmegen@transitiontowns.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van zaterdag 26 juni

TTNijmegen-agenda juni-juli-augustus 2010

Donderdag 3 juni
Transitie Cafe Juni.

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

Donderdag 1 juli
Transitie FILM Cafe in de Zomer.

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

Donderdag 5 augustus
Transitie FILM Cafe in de Zomer.

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

Landelijke TT-agenda:
http://aktieagenda.nl/bin/select?q=transition

mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Nieuwsbrief%20juni%202010
http://aktieagenda.nl/bin/select?q=transition
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