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Nieuwsbrief 2 14 november 2009 

Samen aan de slag, met hoofd, hart & handen, om onze eigen huis, straat, 
stad en streek duurzaam en olie-onafhankelijk te maken 

 

  
TTTT  VVaalllleeii  iiss  iinn  bbeewweeggiinngg  
 
Er is heel wat gebeurd sinds de start in het 
Heerenstraattheater op 9-9-9, de dag van de 
duurzaamheid. In vogelvlucht: Filmavonden, 
Open Space sessies, presentaties, beginnende 
themagroepen, een moestuin-excursie, een 
studenten-minor, kruisbestuiving met andere 
initiatieven, een website in wording en een 
eigen ruimte voor themagroepen en 
activiteiten. In deze nieuwsbrief meer over 
wat er geweest is en wat er staat te gebeuren. 
 
Veel lees- en transitieplezier gewenst, 
Malika Cieremans 
en alle actieve TT Vallei‐ers 
 
 
 
FFiillmmaavvoonnddeenn  eenn  OOppeenn  SSppaaccee  
Op 10 oktober hebben zo’n 30 mensen de film 
“A farm for the future” gezien in de Pomhorst 
in Wageningen. Daarna zijn we met elkaar in 
gesprek gegaan over allerlei thema’s in een 
Open Space sessie. Dat is eigenlijk ‘één grote 
koffiepauze’, waarin iedereen zelf thema’s in 
kan brengen en vrij met elkaar in groepjes in 
gesprek gaat. Uit de Open Space sessies van 
25 sept. en 10 okt. zijn twee themagroepen 
ontstaan. Daarover verderop meer. 
Op 11 november was TT Vallei in wijkcentrum 
’t Laag in Bennekom. Na een inleidende 
presentatie over Transition Towns draaide de 
film ‘Home’. Met achteraf een moment om stil 
te staan bij de indringende boodschap van 
deze film, en tijd om met elkaar na te praten.  

AAggeennddaa  TTTT  VVaalllleeii  nnoovv--ddeecc..  22000099  
26-11 Studentenforum over Transition Towns bij 

symposium ‘Samen voor Natuur’, Velp 
 
9-12 Film ‘The Age of Stupid’ in Nijmegen 
 
10-12 Vallei in Transitie Avond:  

Inleiding en filmpjes over: ‘Wat is TT? Wie 
zijn we en wat doen we?’. Presentatie van 
de activiteiten rond de werkgroepen in 
Wageningen e.o., en van de ontwikkelingen 
elders in Nederland. Met volop ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan en in 
beweging te komen rond thema’s die je 
interesseren. Iedereen is welkom! 

 Wageningen, 20u. Locatie volgt. 
  
12-12 Dit weekend leeft de hele wereld mee met 

de internationale klimaattop in Kopenhagen. 
Parallel aan de pratende politici, komen 
burgers bij elkaar in hun eigen conferentie. 
Hier zijn ook veel Nederlanders bij, o.a. uit 
de TT beweging. 
Voor de thuisblijvers is er ook voldoende 
interessants op deze dag, zoals: 
- Landelijke TT infodag, Eindhoven 
- BeatTheHeatNow, jaarbeurs, Utrecht 

 
9 januari 2010: TT Café in Wageningen. 

Kom bij elkaar in het nieuwe jaar! Zonder 
agenda elkaar ontmoeten en uitwisselen 
over transitie-onderwerpen. 
Locatie: Streekrestaurant Vreemde Streken, 
Wageningen. 
 

14-1 Gezonde Stad. Info en opgave bij 
Marianne Wensveen: 0317-410328, 
netenfaispas@hetnet.nl  
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TThheemmaaggrrooeepp  ‘‘EEeettbbaarree  SSttaadd’’    
Lokale voedselzekerheid in de Vallei 
 
Op de bijeenkomsten tot nu toe blijkt 
voedselvoorziening een thema waar veel aandacht 
voor is. Zowel lokaal en regionaal produceren als 
consumeren leeft! 
 
Thema’s 
- Voedsel verbouwen, zelf of samen, en eetbaar 
groen in de stad. (ook goed te combineren met 
andere functies) Het eerste buurtproject is al in 
voorbereiding! 
- Cursussen en groepsprojecten rond permacultuur 
& duurzaam tuinieren. Hier is veel belangstelling 
voor. Er is een cursusaanbod in ontwikkeling. 
- Zelf oogsten of groente kopen bij lokale 
biologische producenten. Leuk om excursies naar 
streekbedrijven te organiseren. 
- Regionale, duurzame voedselvoorziening op 
grote schaal, voor winkels, bedrijven, ziekenhuizen 
etc. Hiervoor komen we in contact met andere 
initiatieven op dit gebied. 

 
Zaterdag 24 okt: moestuin-excursie  
Ondanks de regenwolken waren er 8 enthousiaste 
deelnemers. We hebben elkaars tuinen bezocht en 
laten zien hoe we werken. Wie nog geen tuin had, 
wordt nu ook enthousiast en wil gaan beginnen. 

 
Eetbare buurtbostuin  
Sinds half oktober is een enthousiaste groep 
buurtbewoners plannen aan het smeden voor een 
eetbare buurtbostuin op een mooi plekje in 
Wageningen. We houden jullie op de hoogte! 

 
Heb je tips of ideeën, wil je meedoen?  
Kom naar de Vallei in Transitie-avond  op 10 dec. 
Of neem contact op met Malika Cieremans: 0317-
357837/ 0650-622137, alchemilla@malika.info 
 
 

TThheemmaaggrrooeepp  ‘‘EEnneerrggiieekkee  SSttaadd’’ 
Lokale energieproductie in de Vallei 
 
Tijdens de (film-)bijeenkomsten bleken veel 
mensen geïnteresseerd in het thema lokale 
energievoorziening. We willen antwoord geven op 
de vraag: "Wat kunnen we in onze eigen 
omgeving doen of initiëren?" 
 
Thema's 
- Energie besparen in de wijk: duurzame 
energie begint met besparen, en daarnaast wat je 
gebruikt duurzaam te produceren. Er is een 
project in voorbereiding om een succesvolle 
samenwerkingsformule in Arnhemse wijken ook in 
Wageningen te starten. 
- Informatievoorziening: Wat heb je nodig en 
waar kan je het krijgen? 
- Zonne-energie: In voorbereiding: Cursussen 
en groepsprojecten, o.a. om zelf zonnesystemen 
te bouwen (in voorbereiding). 
- Duurzame energie als business? 
Geproduceerde energie zelf beheren en eventueel 
verkopen. Kunnen we in onze stad/streek een 
eigen, coöperatief energiebedrijf oprichten? 
 
Heb je tips of ideeën, wil je meedoen?  
Kom naar de Vallei in Transitie-avond  op 10 dec. 
Of neem contact op met Marc Dekens: 0657-
037831, marc_dekens@yahoo.com 
 
 
 
En dan zijn er nog twee prille themagroepen in 
wording: 
 
••  TThheemmaaggrrooeepp  ‘‘LLeerreennddee  SSttaadd’’  

Educatie voor transitie  
Wat zou TT aan gegevens en middelen moeten 
verzamelen om de verschillende themagroepen 
optimaal te ondersteunen? Wie denkt mee over 
interessante thema’s, lesmaterialen, werkvormen 
en methoden? Of heeft zin hier mee aan de slag 
te gaan? 
 

••  TThheemmaaggrrooeepp  ‘‘GGeezzoonnddee  SSttaadd’’  
Zeker Gezond Zijn 

Marianne Wensveen: “Gezondheid heeft vele 
kanten. Je zou kunnen denken aan voeding, aan 
vaccinaties of aan terug naar de natuur. Ieders 
eigen ervaringen zijn belangrijk. We gaan luisteren 
naar elkaar, zonder dat er een doel achter zit. 
Misschien komt er t.z.t. een goepje uit, of 
meerdere, die iets willen aanpakken. Goed, zo niet 
ook goed. We laten het gaan zoals het gaat.” 

Themagroepen
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EEiiggeenn  llooccaattiiee  vvoooorr  TTTT  VVaalllleeii    
We hebben een grote ruimte tot onze beschikking 
gekregen bij Nieuwland Wageningen. De 
afgelopen weken is er hard gepoetst om de ruimte 
in gebruik te kunnen nemen. Vanaf nu kunnen we 
er terecht voor vergaderingen, themagroepen en 
wat zich nog meer aandient. We zien uit naar een 
gezellige zit/thee-hoek, plek voor transitie-
leesvoer, een kantoorwerkplek, en we kunnen er 
in kleine groepen filmpjes bekijken en presentaties 
houden. Ideeën zijn welkom, een aantal spullen 
voor inrichting en aankleding ook. 
 
IInniittiiaattiieeffggrrooeepp  
Op de achtergrond is een groep van 7 betrokken 
mensen volop bezig, met hoofd, hart en handen, 
om de transitie-beweging in de Vallei te 
ondersteunen.  
We organiseren de film- en thema-avonden, 
draaien mee in de beginnende themagroepen en 
willen iedereen op de hoogte te houden via 
posters, nieuws-berichten en binnenkort de 
website. Drie mensen hebben de landelijke TT 
training gevolgd: heel inspirerend en leerzaam. We 
hebben contacten met de gemeente Wageningen, 
bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en natuurlijk bewoners, in de WERV-
gemeenten, Renkum en regio Arnhem en we 
maakten goede contacten en afspraken bij de 
MVO beursvloer Wageningen. 
Er is een stichting in oprichting, zodat we (ook 
financiële) ondersteuning kunnen bieden aan 
geplande en nieuwe activiteiten. 
Naast alle praktische zaken nemen we met elkaar 
tijd voor verbindend communiceren (volgens 
M.Rosenberg), en andere manieren om onszelf en 
elkaar beter te leren kennen. 
 
VVeerrbbiinnddiinngg 
De transitie naar een lokale, veerkrachtige 
samenleving maken we mét elkaar, met zoveel 
mogelijk mensen. Samenwerking en verbinding is 
de sleutel. De groeiende belangstelling en 
ondersteuning die we in deze eerste paar 
maanden al ervaren, werkt inspirerend en 
hoopgevend. We zien uit naar meer! 
 
MMiinnoorr  dduuuurrzzaaaammhheeiidd  ssttuuddeenntteenn  CCHHEE  
Van september tot oktober heeft een groepje van 
4 CHE-studenten gewerkt aan een mini-onderzoek 
over TT en duurzaamheid. Ze hebben een aantal 
mensen in het TT Vallei-netwerk geïnterviewd, 
waar aanbevelingen uit naar voren kwamen wat 
TT Vallei kan betekenen voor lokale ondernemers. 
De belangrijkste conclusie: ga zo door, met het 
opbouwen van een netwerk! Er is zeker behoefte 
aan samenwerking en verbinding op het gebied 
van duurzame ontwikkeling. 

IIddeeeeëënnhhooeekk::  WWiiee  hheellpptt  mmeeee……    
… om deze ideeën leven in te blazen?  
•  ‘Op Pad met TT’: Wandelen met toekomst. 

Bijv. eens per maand een zondagmiddag 
samen op stap door Wageningen en 
omstreken. Vertel elkaar hoe het eruit ziet in 
2014, of 2030? 

• Foto’s, video’s en berichten uit de toekomst: 
een krachtige manier om je visie werkelijkheid 
te maken! 

• Excursies naar inspirerende plekken in de 
omgeving en de rest van Nederland. Wie heeft 
tips? Wie helpt mee organiseren? 

• Een eigen locatie: Wat kunnen we hier 
allemaal voor leuke dingen gaan organiseren? 

• Wie vind het leuk om stukjes te schrijven voor 
de website en nieuwsbrief, bijv. over 
bijeenkomsten, achtergrondinformatie etc? 

  
WWeebbssiittee::  hhttttpp::////ttttvvaalllleeii..nniinngg..ccoomm  
De TT Vallei website is kersvers in de lucht. Je 
kunt hier terecht voor de actuele agenda, 
berichten van themagroepen en het uitwisselen 
van vragen, tips en ideeën. Een forum voor 
iedereen, om transitiegerelateerde berichten, 
oproepjes etc. te plaatsen. 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 
Transition Towns Vallei 
 
Contact: 
Malika Cieremans 0317-357837 
Marijke Kuipers 06-42383361 
Email-adres: ttvallei@gmail.com 
Website (in wording):http://ttvallei.ning.com 
 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: 
Samenstelling en eindredactie: Malika Cieremans. Met 
dank aan bijdragen door Marijke Kuipers en Marc 
Dekens (tekst), Jan Joost Kessler (redactie) en Kim 
Janssen (foto’s). 
 
Kopij voor de volgende editie 
Nieuws, agendapunten, prikbordberichten en tips kunt u 
sturen aan: ttvallei@gmail.com o.v.v. ‘kopij 
nieuwsbrief’. Insturen kan tot 12 december. Of via de 
website, zodra deze in de lucht is. 
 
Aan-/afmelden 
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, of hem juist 
niet langer willen ontvangen? Dat kan altijd: stuur een 
mail naar ttvallei@gmail.com o.v.v. aan/afmelden 
nieuwsbrief. 
 
Doorsturen en overnemen van teksten… 
…heten we van harte welkom. Geheel of gedeeltelijk, 
wel svp altijd met vermelding van de bron en 
contactgegevens: Transition Towns Vallei, Nieuwsbrief 
2. (ttvallei@gmail.com) 
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UUiitt  hheett  nneettwweerrkk  
 

• www.transitiontowns.nl  
Achtergronden en nieuws over TT-initiatieven in heel 
Nederland. 
 
• MeerMetMinder: bespaar energie en geld 
Wie minimaal 20% energie bespaart via MeerMetMinder, 
krijgt van de gemeente Wageningen €200,- subsidie, 
bovenop het landelijke bedragn van €500. Bespaar je 
meer dan 30%, worden de bedragen nog hoger.  
Info via Sanne Meelker: 0317-492922,  
energieloket@wageningen.nl 

 
• www.duurzaamheidskabinet.nl  
Lies Brouwer: Wij doen mee met een simulatiespel in 5 
rondes. We zitten nu in het jaar 2014 (3e ronde), en 
moeten voor dat jaar beleid maken. Het valt niet mee 
de miljarden goed te verdelen! Mochten we op de 1e 
plaats komen, dan winnen we een reis naar 
Kopenhagen! Mensen die belangstelling hebben zouden 
zich eventueel bij ons aan kunnen sluiten als subteam. 

 
• www.klimaatstraatfeest.nl 
Wie doet mee met het klimaatstraatfeest? 
Alleen of met je hele straat aan het energie 
besparen. Hoe meer buren en hoe meer 
energiebesparende acties, hoe hoger je scoort. 
Start medio november. 

 
Weblog WUR Rurale Sociologie: 
Petra Derkzen houdt een weblog bij over voedselproductie 
en boer-burger-relaties, incl. nieuws over TT Vallei: 
http://ruralsociologywageningen.wordpress.com/author/ 
petraderkzen/ 
 
Oproep: Duurzame bewoners gezocht voor foto’s 
Een studente aan de kunstacademnie is nu bezig een 
fotoserie te maken van mensen die duurzaam leven. 
Heb jij een moestuin of een windmolen in je tuin, of een 
ander bijzonder verhaal rond zelfvoorziening? Laat het 
(snel) weten als je het leuk vindt om in de reportage 
opgenomen te worden. sietskewouda@live.nl  

 
Consumentencoöperatie 
Vanuit de Klantbordgroep van Buys&Ko is een 
consumentencoöperatie gestart: de consument als 
medeproducent van duurzame, regionale 
producten. Elk jaar leggen de leden geld in via de 
coöperatie, dat wordt ingezet voor duurzame 
bedrijven, tegen een korting voor de 
consumenten. Info: Marijke Kuipers (06 42383361) 
 
Binnenveldproject 
In 2010 gaat een project starten om met behulp 
van buitenlandse expertise en ervaring via de 
zogenaamde Countryside Exchange methode te 
werken aan duurzame landbouw in de regio. Info: 
Marijke Kuipers (06 42383361) 
 

Ook iets te melden? Schrijf de redactie! 
NB: We doen ons best om een platform te bieden 
voor alle transitie-gerelateerde activiteiten, maar 
deze lijst is vast en zeker niet volledig. We kunnen 
ook niet garanderen dat alles geplaatst kan 
worden. Op de website komt (binnenkort) meer 
ruimte voor uitwisseling! 
 

      
  
HHeett  TTrraannssiittiiee  HHaannddbbooeekk    
Hét handboek met achtergronden en aanpak van 
de Transition Towns beweging. Het boek is te 
koop à €17,50 tijdens bijeenkomsten, of te 
bestellen via ttvallei@gmail.com o.v.v. ‘bestelling 
handboek’. U krijgt dan informatie over betaling 
en hoe u het boek kunt afhalen of thuis 
ontvangen. 

Transition Towns  
Transition Towns is een beweging van onderop 
met een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp 
of streek voorbereiden op de combinatie van een 
komende periode van dure en schaarse olie 
(piekolie), de klimaatchaos en de veranderende 
economie. lokale economie, gezonde 
streekproducten, eetbaar groen in de stad, 
collectieve zonnepanelenacties, deelauto’s, 
duurzaam bouwen en wonen, enz. 
Het leven kan leuk kan zijn en blijven door 
samenwerking en verbinding tussen mensen.  
 
TT Vallei: Ede-Wageningen e.o. 
In mei en juni 2009 kwam voor het eerst een 
heel diverse groep betrokken bewoners bijeen, 
van studenten tot 70+er. Hieruit ontstond een 
initiatiefgroep van zeven mensen, die sinds 
september filmvertoningen en activiteiten 
organiseert, de visie verdiept en verbindingen 
legt met allerlei mensen en organisaties. 
 
Als initiatiefgroep willen we een platform-functie 
vervullen, zodat iedereen met vragen, ideeën en 
activiteiten op het gebied van lokale 
duurzaamheid elkaar kan vinden en er prachtige 
gezamenlijke projecten kunnen ontstaan. 


