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Kunnen is willen

Onlangs  reed  er  een  scharensliep  door  Tervuren.  Wikipedia  noemt  't  een 
grotendeels  verdwenen  beroep,  overbodig  geworden  dankzij  het 
onderhoudsarm (wegwerp-)materiaal dat je tegenwoordig kan kopen. Maar 
ze zijn er dus nog. Voor scharen, keukenmessen, beitels en zelfs bijlen zijn 
mensen nog altijd blij dat ze beroep kunnen doen op de vaardigheid van de 
scharensliep die in de streek rondtrekt. We hoeven niet àlles zelf te kunnen, en 
dit is een vaardigheid die we makkelijk kunnen uitbesteden aan iemand die er 
het materiaal, de kennis en de feeling voor heeft, niet? Alleen, hoeveel van die 
vaardigheden hebben we ondertussen al uitbesteed en welke koesteren we 
zelf nog? 
In  essentie  zijn  we  nog  altijd  de  mensen  die  we  duizenden jaren  geleden 
waren:  onze  voornaamste  bezigheid  is  het  invullen  van  onze  primaire 
behoeften aan voeding,  warmte en bescherming.  Maar nu gaan we ervoor 
werken en geld verdienen, met dat geld kopen we eten, huren we een woning 
en betalen we de gasrekening. Wat we verloren zijn in de loop der jaren zijn 
de  vaardigheden  en  de  kennis  om  zelf  in  onze  behoeften  te  voorzien, 
waardoor we onszelf erg afhankelijk en kwetsbaar gemaakt hebben. Wie weet 
nog waar de voedingswaren uit de winkel vandaan komen? Wie heeft nog 
enige bouwervaring of kan zelf kleren maken? En waar komen gas en mazout 
eigenlijk vandaan? En belangrijker nog: hoe zijn we zo zeker dat deze situatie 
kan blijven voortduren? De klimaatverandering maakt het  oogstsucces van 
grote monoculturen meer en meer twijfelachtig,  de wispelturige olieprijzen 



zijn  een  blijvende  hypotheek  op  internationaal  transport  en  de  economie, 
buitenlandse conflicten maken de toelevering van gas en olie onzeker. Het is 
dus hoog tijd dat we opnieuw de handen uit de mouwen leren steken. In ons 
recentste  TransitieCafé stelden we de vraag welke vaardigheden het  meest 
nodig zijn om aan de belangrijkste behoeften te voldoen. Een verslagje van 
deze avond vind je verder in deze brief. Ons volgende T-Café gaat trouwens 
door  op  donderdag  3  december.  En  de  scharensliep?  Die  gooide  z'n 
dieselmotortje eruit, haakte de voetpedaal weer aan en scherpte voort...

Wereldnieuws

We hoeven ons wereldnieuws deze keer niet ver te zoeken:

Ook  in  andere  gemeenschappen  en  steden  dicht  om  ons  heen  beginnen 
transitiezaadjes te ontkiemen en stilletjes op te schieten tot mooie planten. In 
Leuven  bijvoorbeeld  zijn  ze  erg  actief Verschillende  themagroepjes  zijn 
opgericht.  Op  hun  website,  www.leuven.transitie.be,  vind  je,  naast  vele 
andere  informatie,  een  transitiekaart,  waarop  een  hoop  transitie-relevante 
informatie is terug te vinden. Een overzicht van de verschillende zones van de 
stad, woonplaatsen van mensen die betrokken zijn bij de werking, potentiële 
plantgronden, openbare toiletten, plaatsen waar reeds pompoenen of ander 
lekkers  geplant  werd,  ecologische  verkooppunten,  relevante  projecten  of 
gemeenschappen, enz.

Een greep uit hun goedgespekte agenda:

Permacultuur in de praktijk: Zondag 8, 22, 29 november, van 14u tot 18u. Aan 
den  lijve  ondervinden  wat  permacultuur  allemaal  kan  betekenen.  Theorie 
wordt al  doende gegeven,  de praktijk is  voor ons de beste leerschool  ,  De 
Bereklauw, Bieststraat 100, Herent.
TransitieCafé:  net  zoals  bij  ons,  één  keer  per  maand  babbelen  over  onze 
transitie

http://www.leuven.transitie.be/


Sprekersavond  over  Piekolie en  Transitie,  een  avond  waarop  begrippen  als 
piekolie en transitie op een enthousiaste en heldere manier worden uitgelegd 
door Rudi Dhont, vrijdag 13 november 20h in de Steinerschool, Privaatweg 7, 
Wijgmaal.

Info-avond CSA of Community Supported Agriculture. Tom Troonbeeckx uit 
Heverlee  en  Michiel  Van  Poucke  uit  Gent  geven  uitleg  over  hun  systeem 
gebaseerd op economische, ecologische en sociale duurzaamheid, maandag 16 
nov om. 20h30 in STUK Soetezaal, gratis.

De transitie-kar “Tuin” komt voor de eerste maal samen. Vooral plannen en het 
werkveld ter plaatse bekijken. Naast het gezamenlijk werken in de tuin zijn er 
verschillende  mogelijke  doelen  om  naartoe  te  werken  :  een  oogstfeest  in 
augustus  2010,  een  opentuin-dag  in  2011,  groenten  in  de  stad, 
tuinuitwisseling,  op 21 november,  van 14h tot  18h,  Geldenaaksebaan 92 in 
Heverlee.

Workshop  ecologische  kleding  en  make-up: Wat  is  ecologische  make-up?  Waar 
vind ik het? De dames van StyleMeGreen leren je op deze eco-makeoverdag 
hoe  je  bewust  ecologisch  kunt  shoppen  en  smeren  in  elke  mogelijke  stijl. 
(reeds afgelopen)

En  nóg  meer  van  hun  activiteiten  lees  je  op  hun  website 
www.leuven.transitie.be. 
Interesseert het je om één of meerdere van deze activiteiten bij te wonen? Laat iets  
weten, er kan eventueel iets afgesproken worden.

Stuurgroep

Aan enthousiasme ontbreekt  het  onze  stuurgroep niet.  En dat  we 't  graag 
doen, en dat we 't dringend en nodig vinden, dat staat buiten kijf. Maar we 
kunnen toch wel wat hulp gebruiken. Een paar extra krachten in onze groep 
zal de verandering nog veel meer kunnen aanwakkeren, vandaar dat we je 
willen vragen om je kandidaat te stellen en mee je schouders te zetten onder 
het transitieproject. Wat verwachten we van je? Je leest het boek en houdt je op 
de hoogte van de actualiteit, je participeert in overleg en organisatie van het 
project, je komt naar vergaderingen, je volgt liefst éénmaal de inloopdagen*. 
Denk  er  heel  even  goed  over  na  en  stuur  ons  daarna  een  mail: 
tervuren@transitie.be We houden onze mailbox in 't oog...

mailto:tervuren@transitie.be
http://www.leuven.transitie.be/


Helaas geen dilemma van de maand in deze nieuwsbrief..., of toch dit: laat je 
je leven leiden door olie-, financiële, economische crisissen of spring je mee op 
de barricaden voor een gezonder en gezelliger alternatief? 

Oplossing van dit dilemma: stuur ons die mail en versterk onze stuurgroep! 

*inloopdagen:  het  TransitieNetwerk  Vlaanderen  organiseert  geregeld 
tweedaagsen op verschillende locaties in Vlaanderen voor ieder die zich wil 
verdiepen in transitie,  de achterliggende problematiek, en de oplossing die 
transitie biedt. De eerstvolgende dagen gaan door op 28 en 29 november in 
Antwerpen.

We hebben niet stilgezeten sinds onze vorige brief:

Crude Awakening, 17-09-2009, Papeblok, Tervuren
Zoals  beloofd  was  de  ontnuchtering  groot  na  het  bekijken  van  Crude 
Awakening, op 17 september in Papeblok. Het 35-koppige publiek was er stil 
van na de vertoning... Op de achtergrond was even de gefluisterde reactie te 
horen van een Engelstalige toeschouwer:  ”Ok...we're doooomed”.  Maar we 
zijn  natuurlijk  niet  gedoemd.  Integendeel,  we  kunnen  met  de  energie  en 
creativiteit de mens eigen, een heleboel alternatieven creëren die de kiem zijn 
van een mooiere toekomst, dankzij de transitie van olie-afhankelijkheid naar 
mens-afhankelijkheid. Het is moeilijk een duurzame relatie in stand te houden 
met  een  vat  olie...  we  doen  dat  beter  van  mens  tot  mens.  Met  dank  aan 
Natuurpunt en de Fietsersbond voor de samenwerking.

TransitieCafé, 5-10-2009, Den Engel, Tervuren
Ons allereerste TransitieCafé op 5 oktober in Den Engel was zoals verwacht 
een erg energetische ervaring, ook al zaten er slechts 7 transito's rond de tafel. 
Als de energie verdubbelt naarmate het aantal bezette tafels toeneemt, dan 
worden de volgende Cafés avonden om nooit te vergeten! Veel aandacht ging 
deze avond nog naar het  situeren van de Transitiebeweging,  maar algauw 
verschoof  de  aandacht  naar  manieren  om  transitie  bekend  te  maken  in 
Tervuren. Ook het opnieuw aanleren van vaardigheden kwam onder de loep, 
met  in  de  eerste  plaats  leren  tuinieren.  Een  van  de  aanwezigen  bood  ons 
meteen een lapje grond aan dat we gezamenlijk kunnen bewerken. Actie!



HOME, 19-10-2009, Papeblok, Tervuren
Home, de wereld is onze thuis. Yann Arthus-Bertrand laat ons met zijn film 
zien dat we slechte huisvaders en -moeders zijn. Maar ook dat 't nog altijd niet 
te  laat  is  om  stoffer  en  blik  te  pakken  en  een  grote  lenteschoonmaak  te 
houden. Bij  de commentaar van de film kon je je een belerend opgestoken 
“foei-”vingertje  voorstellen,  maar  de  beelden  waren  op  zich  al  sprekend 
genoeg.  Zelfs  in  de  destructie  die  de  mens  zelf  veroorzaakt  zit  nog 
schoonheid, maar de magnitude van de verwoesting van onze leefomgeving 
opent -hopelijk- de ogen van alle toeschouwers. Dankzij de inspanningen van 
de Ouderraad van de gemeenteschool  van Tervuren telden we   zowat  80 
kijkers  in  de  zaal.  Ook  Sunbeams,  een  organisatie  die  “eco-friendly” 
informatie en mogelijkheden in België verzamelt en toegankelijk maakt voor 
expats, deed haar duit in het promotiezakje .

Info-avond ecologisch moestuinieren, 23-10-2009, CC Colomba, Kortenberg
De info-avond van Velt op 23 oktober in Kortenberg over milieuvriendelijk 
moestuinieren was een evenement  waar Transitie  Tervuren niet  meteen bij 
betrokken was, maar we vonden het toch de moeite waard om het bekend te 
maken, omdat deze introductie in zelf groenten kweken mooi aansloot op de 
gesprekken van ons eerste TransitieCafé. De avond had succes, en we zagen 
ook  enkele  vertrouwde  transitogezichten.  Velt  heeft  zich  trouwens  graag 
geëngageerd  om  met  ons  samen  te  werken  in  de  toekomst.  Dat  kan  zich 
wellicht al gauw concretiseren als we het lapje grond beginnen te bewerken 
dat  we  aangeboden  kregen.  Natuurlijk  hoor  je  daarover  binnenkort  nog 
meer...

Training  for  Transition,  24  en  25-10-2009,  Kasteel  Nieuwenhoven,  Sint-
Truiden
Als stuurgroep zitten we niet stil tussen de activiteiten door. We nemen deel 
aan trainingen, maken contacten met andere initiatieven. Er bestaat zoiets als 
het Transitienetwerk Vlaanderen, uit de grond gestampt door enkele moedige 
vrijwilligers.  Zij  organiseren  deze  trainingen,  geven  de  gelegenheid  aan 
initiatiefnemers om zich verder te bekwamen, te herbronnen en te leren van 
elkaar. Het netwerk slaat een band tussen de verschillende kernen, zodat we 
niet in ons eentje een eiland creëren, maar een schakel vormen in een netwerk 
van  transitie-gemeenschappen.  Twee  stuurgroepleden  deden  mee  aan  een 
gevorderde  training  in  Sint-Truiden,  waar  Ann  Lamot,  van  Transition 
Network UK en Paul Hendriksen van Transition Town Deventer in Nederland 
dieper ingingen op bewustmaking, communicatie en vergadermethodes.



TransitieCafé #2, 2-11-2009, Den Engel, Tervuren
De gehoopte verdubbeling van bezette tafels werd bewaarheid! Dat gaf ons de 
gelegenheid om te experimenteren met een WereldCafé, da's op een gezellige 
manier  dieper  ingaan op een  vraag,  per  tafel  ééntje.  Hoofdthema was het 
oliepiekmoment. De eerste vraag zette ons aan het denken welke respons we 
kunnen bieden op piekolie, de andere vraag ging over welke vaardigheden, 
scholing, we nodig zullen hebben als een nieuwe crisis de kop opsteekt en we 
weer voor onszelf gaan moeten zorgen. Er is een verslag van gemaakt, stuur 
ons een mailtje als je dat graag wil ontvangen.

Agenda voor eind 2009

• 15 november:  11.11.11  organiseert  een boekenverkoop vanaf  10h,  met 
aansluitend wereldrestaurant  vanaf  12h,  in  G.C.  Papeblok,  Pastoor 
Vandersandestraat 15, Tervuren.

• 18  november: 11.11.11.  vertoont  “Let's  Make  Money”, Een  visionaire 
documentaire die de onvermijdelijke financiële crisis voorspelde. Van Erwin 
Wagenhofer,  de  maker  van  ‘We  feed  the  World’.  G.C.  Papeblok,  Pastoor 
Vandersandestraat 15, Tervuren. Info voor 11.11.11.-activiteiten: Bert Vanoost, 
bert.vanoost@telenet.be of 0478/662793.

• 3 december: TransitieCafé, op donderdag dus, in Den Engel, om 20h00.

Transitie Tervuren is...

...Griet, Katrien, Jeroen, Lymke, Marc, Jacqueline, Hugo, Ann, Mark, Magda, 
Sandra,  Ilke,  Kris,  Myriam,  Isabel,  Emile,  Brigitte,  Luc,  Johan,  Bert...  en jij! 
Spreekt transitie je erg aan en wil je je graag inzetten om dit initiatief mee 
vorm te geven, wil je graag alleszins op de hoogte gehouden worden? Laat 
ons dat dan maar vlug weten via mail: tervuren@transitie.be
Ook je ideeën, tips, voorstellen, vragen zien wij graag komen!

mailto:transitietervuren@gmail.com
mailto:bert.vanoost@pandora.be


Links

Over transitie:

www.transitie.be
www.gent.transitie.be
www.leuven.transitie.be
www.transitiewijgmaal.be
www.transitiontowns.org
www.thetransitionnetwork.org

Over piekolie en klimaatverandering:
www.peakoil.com
www.theoildrum.com
www.peakoil.nl

Ons composttoilet-forum:
www.groups.google.com/group/composttoilet

Over permacultuur:
www.permacultuurnederland.org
www.groups.google.com/group/permacultuur
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