
Transition Town Nijmegen

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

Beste mensen,

Hierbij de tweede nieuwsbrief Transition Town Nijmegen. Goed gevuld, en dat is heel mooi! Want 
met het delen van kennis denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van 
onze lokale gemeenschap. Het laat zien wat er gebeurt, we kunnen van elkaar leren, elkaar 
inspireren en versterken. Nog krachtiger wordt ‘t als het aantal artikelen dat we opnemen ook 
wordt geschreven door evenzoveel mensen. Dus, mensen: (neem) deel!

Informatie is, net zoals de liefde, een van de weinige dingen die zichzelf vermenigvuldigt 
als je het deelt.

Repair Café
door Jan

Op zondag 18 april jl. vertrokken Cecile en ik met de trein en een OV-fiets voor een bezoek aan 
een buurtcentrum in Amsterdam Oud West. Wat was daar te doen? Vanwege het mooie weer was 
aan de achterkant van dit centrum in de tuin van de kinderboerderij een Repair Café.

Er waren elektriciens, een meubelmaakster, fietsenmakers en een naaister. Mensen met kapotte 
kleding, huishoudelijke apparaten, fietsen, meubels, speelgoed en servies en gebruiksvoorwerpen 
konden GRATIS vaardigheden leren, en tips krijgen om deze zelf te repareren. Zo is weggooien 
van kapotte spullen en kopen van nieuwe spullen niet nodig. Dit spaart grondstoffen, energie en 
transport en daarmee CO2 uitstoot en olie. En het is bovendien nog leuk ook om samen ergens 
met anderen vaardigheden aan te leren.

Cecile en ik treffen na de zomervakantie voorbereidingen voor het eerste Repair Café in Nijmegen, 
waarmee we van start willen gaan vanaf januari 2011. Wie wil meehelpen met de organisatie van 
dit Repair Café in Nijmegen? Graag je reacties naar nijmegen@transitiontowns.nl

Meer informatie over Repair Café kun je onder meer vinden op de volgende 3 websites: 
http://ttpijp.wordpress.com/?s=repair+cafe
http://www.transitiontowndeventer.nl
http://www.repaircafe.nl

Nieuws uit de Werkgroepen

Permablitz

Permablitz is een manier waarbij je samen met andere 
mensen in 1 dag je eigen tuin of een tuin van iemand 
anders kan veranderen in een eetbare 
permacultuurtuin.

Vanaf maart 2010 is TT Nijmegen aan het 
permablitzen!

Iedere 2 a 3 weken komen 5 a 6 mensen bij elkaar om 
de tuin van een van de 8 Permablitzgroep-leden om te 
toveren in een eetbare tuin.
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Transition Town Overleg

Begin 2009 hebben een aantal van ons het initiatief genomen om een 'Transition Town' in de 
regio "Nijmegen" op te richten. Voor dat doel hadden zij regelmatig overleg. Een en ander 
resulteerde in een (voor Transitionn towns bekende) 'open space' bijeenkomst waarin een aantal 
werkgroepen gevormd werden; Transition town Nijmegen ging vanaf dat moment een nieuwe 
fase in.

Alle opgerichte werkgroepen bouwen nu aan een veerkrachtige lokale gemeenschap. Om in dat 
proces de samenhang tussen de werkgroepen te behouden én de werkgroepen te helpen in hun 
bijdrage aan de 'transitie gedachte' komt een opvolger van de oorspronkelijke 'initiatiefgroep' 
regelmatig bij elkaar. De samenstelling is nu wel enigszins gewijzigd: We streven naar 
vertegenwoordigers uit alle werkgroepen.

Binnenkort is er weer een overleg gepland.

Graag willen we dit overleg opener maken. Enerzijds willen we met jullie delen de onderwerpen 
die we willen bespreken, en anderzijds willen we jullie uitnodigen onderwerpen aan te dragen. 
Heb je onderwerpen in te brengen, dan ben je ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
het overleg. (We willen het overigens, met het oog op het aantal onderwerpen en deelnemers, 
wel praktisch houden.)

• In het komende overleg willen we bespreken hoe de ontwikkeling van transition town 
Nijmegen verder kan. Hoe kan aan de ontwikkeling een impuls gegeven worden? Welke 
acties horen daarbij en op welke termijn? Hoe dragen de werkgroepen daarin bij en hoe 
kunnen de werkgroepen daarin ondersteund worden?

• Ook willen we in het komende overleg bespreken waar we staan in de oprichting van een 
officiële Transition Town. (We zijn nu formeel nog “in oprichting”).

• Een (min of meer vast) agenda punt is het "rondje langs de werkgroepen" waarin de 
laatste ontwikkelingen worden besproken.

Heb je vragen of onderwerpen voor het 'Transition Town Nijmegen 
overleg" dan nodigen we je uit dat in een reactie te laten weten. Denk je 

We begonnen in maart met de volkstuin van 
Heleen: we ontgonnen een stuk grond dat vol 
met winde zat: trokken losse winde weg, 
voorzagen het van zelf gemaakte compost, 
toen karton erop, stro en in de uitsparingen 

zetten we veldsla, winterpostelein e.d.

In april waren we in Linda’s tuin, bouwden daar een 
kruidenspiraal, en bij Karla werd een groenteberg 
met vijver aangelegd.

Lees meer op: http://ttnijmegen.ning.com/group/tuin/forum/topics/1e-permablitz-groep-voorjaar

(vervolg op pagina 3)
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Meer weten over de werkgroepen? Bekijk de TTN-NING-site: http://ttnijmegen.ning.com

Verslag Transitie Café April

Op donderdag 1 april was het al weer de vijfde Transitie Café avond die dit keer ging over 
consumanderen en consuminderen.

Het was de beurt aan Stichting Overal en de Weggeefwinkel om te vertellen over hun winkel voor 
tweede hands spullen en hun ideeën daarbij. Ook de ondersteuning van projecten en het milieu 
kwamen daarbij naar voren. Allerlei vragen werden aan hen gesteld.

Een ervaren Consuminderdeskundige gaf op een ludieke manier allerlei tips om te 
consuminderen en vertelde over acties rond een ander koopgedrag waar ze als lid van de 
organisatie Stoere Vrouwen aan heeft meegedaan.

 

Programma Transitie Café Mei

Op donderdagavond 6 mei staat in het Transitie Café het thema “Windenergie” centraal.

Wat kan Windenergie nu en in de toekomst voor onze energiebehoefte betekenen? Welke 
soorten Windmolens en Windturbines kunnen er in Ressen bij Nijmegen gebouwd worden? 
Kunnen particulieren en organisaties collectief daar stroom van betrekken? Wat is zelflevering? 
Zijn er nog andere mogelijkheden van zelflevering?

De coöperatieve vereniging “De Windvogel” is voor deze avond uitgenodigd. Frits Ogg, 
projectleider bij de Windvogel zal een presentatie geven van 45 minuten. Dan volgt er een pauze 
van 15 minuten. Daarna kunnen bezoekers verder praten en vragen stellen als daar behoefte 
aan is.

Je bent van harte welkom op donderdagavond 6 mei 2010 om 20 uur in De Klinker, van 
Broeckhuysenstraat 46, te Nijmegen.

een bijdrage te kunnen leveren aan een van de agendapunten, laat het dan ook weten. Je kunt 
dit doen door een emial te sturen naar nijmegen@transitiontowns.nl of door op de 'ning-site een 
reactie achter te laten.

namens de Overleggroep,
André

 

 

TRANSITIE CAFÉ 
Iedere eerste donderdag van de maand: Transitie Café

Locatie: de Klinker; van Broeckhuysenstraat 46; Nijmegen.

Aanvang: 20.00u

Communicatie

Vorige week vernamen we dat de Ning-site, die we met Transition Town Nijmegen als online 
community voor o.a. de werkgroepen gebruiken, voortaan een betaalde dienst wordt. Een aantal 
betrokkenen hebben verschillende opties doorgenomen om te kijken hoe we de onderlinge 
communicatie kunnen waarborgen.

Hierbij kwamen twee opties uit de bus: een forum en/of één (of meerdere) mailinglijst(en). De 
komende maand zullen we bekijken welke optie de voorkeur verdient.

http://ttnijmegen.ning.com/
http://ttnijmegen.ning.com/forum/topics/transition-town-nijmegen
http://ttnijmegen.ning.com/forum/topics/transition-town-nijmegen
mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Transition%20Town%20Nijmegen%20-%20Overleg
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Cursussen

Workshop Stekken

Zaterdag 27 maart gaf Toon Ottenheijm aan een groepje serieuze tuinliefhebbers een cursus 
stekken. Er werd begonnen met de takken die de afgelopen winter zijn verzameld en bewaard 
onder een laag zand. In het voorjaar, dus eind maart, moeten deze weer worden opgegraven, 
omdat het voorjaar voor veel soorten de geschikte tijd is om te stekken. 

Het weefsel van de stek bevat voldoende voedingsstoffen om de knoppen uit te laten lopen. Zodra 
er blad aan de stek zit worden er nieuwe voedingsstoffen geproduceerd die naar beneden gaan en 
gebruikt worden om wortels te maken. Dit betekent dus dat de stek al ijverig begint te groeien, 
terwijl hij nog geen wortels heeft!

De werkwijze is als volgt:

Snij de takjes met groeischeutjes 
eerst wat korter met een scherp 
schoon mesje, laat minimaal twee 
knoppen staan. Daarna snij je het 
takje 2 cm onder de onderste knop 
schuin af en verwijder je de onderste 
knop. Met de binnenkant van de duim 
kun je het takje tegenhouden en het 
mesje schuin naar je toe snijden. Je 
doet dan stekzand in treeftjes. 
Stekzand bestaat uit turfmolm en 
scherp zand.

De afgesneden stekjes steek je in het 
zand en je zorgt ervoor dat de bodem 
goed aansluit op het takje, zodat de 
nieuwe wortels meteen contact 
maken met de bodem.

Dan gaat het treeftje in de stekbak. 
De stekbak is een vierkante ruimte in 
de grond bedekt met wit plastic. Het 
plastic op de bodem wordt aan de 
zijkanten ingegraven, zodat het water dat in de bak komt snel weg kan. Stilstaand water gaat 
rotten en dat wil je niet.

De wanden van de stekbak bedek je ook met wit plastic. Boven aan de randen van de bak plaats 
je stenen. Aan één zijde plaats je twee rijen stenen boven elkaar, zodat de deksel die boven op de 
koelruimte wordt geplaatst een schuine opening overlaat. Ook de deksel is met wit plastic bedekt.

Direct zonlicht is niet goed voor de stekjes die nog geen worteltjes hebben. Daarom gaan de 
stekjes in de stekbak, die voor een optimale atmosfeer zorgt, zodat de stekjes wortel kunnen 
schieten. Door de schuine opening krijgen de stekjes voldoende verse lucht. 

De stekjes moeten iedere dag goed besproeid worden tot ze voldoende wortel hebben.

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 dan zou willen zien zodat 
we daar in het programma rekening mee kunnen houden.
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COLOFON
De TTN 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: Rieky, Karla, Jan, André
Mailadres: nijmegen@transitiontowns.nl

De volgende TTN-nieuwsbrief verschijnt op zaterdag 29 mei.

TTNijmegen-agenda mei en juni 2010

Donderdag 6 mei – Transitie Café Mei.
20-23u, De Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Zaterdag 15 en zondag 16 mei – basiscursus Permacultuurtuin
Nielerstrasse 148, Keeken (Dui, bij Millingen)

Donderdag 3 juni – Transitie Café Juni.
20-23u, De Klinker, van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

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

Cursus Composteren

Wegens te weinig belangstelling is de Cursus Composteren die in april zou starten helaas afgelast. 
Mocht blijken dat er uiteindelijk toch voldoende interesse voor de cursus is, dan zal deze in het 
najaar alsnog plaatsvinden.

Voor vragen kun je terecht bij André: nijmegen@transitiontowns.nl

Weekend cursus: Basiscursus permacultuurtuin

Permacultuur houdt in dat je samenwerkt met de natuur om je tuin te transformeren in een eetbaar 
landschap. Maar hoe doe je dat? Waar begin je om je achtertuin te veranderen in een zichzelf 
onderhoudend mini-ecosysteem vol lekkere groenten en fruit? En wat nadat je bent begonnen?

Al vanaf 2003 is Elzo Stubbe op zijn Wieringerakker in Den Oever (NH) dagelijks bezig met 
permacultuur in de praktijk. Van een kleinschalige CSA gestoelt op permacultuurprincipes 
ontwikkelde de Wieringerakker zich steeds meer tot een permacultuur experimenteertuin. Elzo is 
een zeer enthousiast en gedreven verteller en put uit een stevige hoeveelheid kennis die hij graag 
met je deelt.

In de cursus leer je meer over:
• De hoofd en subprincipes van de permacultuur.
• Ontwerp en opbouw van een permacultuurtuin, hoe groot of klein ook.
• Grondkwaliteit en bodemverbetering:

Het hoe wat waar en wanneer van mulchen, groenbemesters en andere bodemverbeteraars
• Biodiversiteit, eetbare planten en plantgildes:

Welke planten ondersteunen elkaar binnen een permacultuursysteem en hoe kun je daar 
gebruik van maken.

• Zaad oogsten en kiemprocessen.

Voor meer informatie over Elzo Stubbe en/of de Wieringerakker kijk op www.wieringerakker.nl

De cursus duurt twee dagen en bestaat uit theorie en praktijk. De locatie is in de buurt van 
Nijmegen. Kosten: 50 euro inclusief lunch en avondeten op zaterdagavond. Wil je meedoen, laat 
het weten op vriendenvandeaardpeer@gmail.com

mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Nieuwsbrief%20mei%202010
http://aktieagenda.nl/bin/select?q=transition
mailto:vriendenvandeaardpeer@gmail.com?subject=Weekendcursus%20permacultuur
http://www.wieringerakker.nl/
mailto:nijmegen@transitiontowns.nl?subject=Cursus%20composteren
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