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1. Voorwoord
Voor een nieuw initiatief heb je in principe allereerst één persoon nodig die gedreven is, een
bepaalde overtuiging heeft en dit kan overbrengen. In dit geval in de persoon van Tineke Filarski.
Die persoon vindt een geïnteresseerde luisteraar, Marja Geerdink.
Gesterkt door een gezamenlijk enthousiasme gaan ze zoeken naar meer gelijkgestemden waarbij
ieder in z’n eigen kracht de algemene behoefte aanvult om samen te werken aan iets nieuws. Een
verandering, een transitie, een andere manier van denken en vooral doen. Zo ontstaat er een
klein groepje enthousiaste mensen dat graag wil samenwerken om iets nieuws op te zetten.
Met alle digitale mogelijkheden van deze tijd, bleek al gauw dat dit “nieuwe” idee al bij heel veel
mensen leeft, veelal op kleinschalig gebied en min of meer allemaal aparte eilandjes.
Door verder te zoeken kom je al gauw bij een algemeen wereldwijd begrip, dat Transition Towns
wordt genoemd en veelomvattend is. Het eerste onbegrip voor deze naam veranderde al snel in
een veel bredere betrokkenheid. Door deel uit te maken van landelijk georganiseerde dagen en
cursussen wordt een stevige basis gelegd en kan er veel kennis worden gedeeld. Het gedeelde
enthousiasme geeft bovendien heel veel energie en kracht om door te gaan.
Dit jaarverslag is bedoeld voor de Transitiegroep zelf, omdat ontwikkelingen soms in een snel
tempo gaan en het leuk is om een terugblik te werpen over wat er het afgelopen jaar is bereikt.
Maar ook voor instanties en mensen die zich bij de groep willen aansluiten om een indruk te
krijgen wat het project inhoudt.
Dit eerste jaar hebben we ervaren als een introductiejaar voor Transition Town, om mensen
bewust te maken dat je op lokaal gebied met elkaar veel kunt bereiken. Op deze wijze willen wij,
als initiatiefgroep, alle mensen bedanken, die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben
geleverd om Transition Town in Vollenhove te maken tot wat het nu is.

Tineke Filarski en Marja Geerdink
Initiatiefgroep Transition Town Vollenhove

transitiontownvollenhove@gmail.com

2. Wat is een Transition Town?
Citaat van de landelijke website www.transitiontowns.nl
“Transition Towns Nederland is een netwerk van groepen burgers in steden, dorpen of buurten,
die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer
duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende
economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen.
Transition Towns willen golven van kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen veroorzaken,
en zo de omschakeling naar een volledig duurzame wereld versnellen. Onafhankelijke
burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En
geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde
en gelukkige wereld.
Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en
veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van
crisis in energie, klimaat en economie. Het is ons streven om de overgang naar een wereld met
minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te
voeren.”
“Transition Towns ontwikkelen daarom de (veer)kracht van de
lokale gemeenschappen.”

3. Start basistraining TT in Deventer
Een goede start is belangrijk en door deelname aan de
basistraining ZAAIEN in juni 2013, georganiseerd door de
landelijke organisatie in Deventer, is door Tineke en Marja
een stevige basis gelegd om in Vollenhove te beginnen.
Een heel weekend informatie en presentaties, afgewisseld
door groepsopdrachten en gezonde maaltijden. Een Eyeopener over wat er aan de hand is in deze wereld en wat een
burger initiatief op lokaal gebied kan bereiken om een
verandering (transitie) teweeg te brengen.
Met twee hoofden vol ideeën gaan we dus lokaal aan de slag!

4. Plukacties
In de zomer is een begin gemaakt met een groepje mensen om op zoek te gaan naar biologisch
fruit dat vaak op “open terrein” voorhanden is, maar veelal weten mensen hier niet van. De eerste
plukactie was bosbessen plukken bij het Heerde Strand. Een heerlijk uitje, de rust en stilte daar
en een gezellige picknick samen. Zeker voor herhaling vatbaar. Daarna zijn er nog plukacties in de
buurt geweest, richting Kraggenburg, waar veel plekken te vinden zijn met bramen. Lekker op de
fiets, genietend van het mooie weer en met respect voor de natuur, toch een mooie voorraad
geplukt. En wie weet dat je van rozenbottels heerlijke jam kunt maken en dat deze ook nog eens
bomvol met vitaminen zitten? Wij (nu) wel. Op deze manier kennis en ervaring delen geeft veel
voldoening.
Na de eerste plukacties konden we aan de slag om eigen producten te
maken. Daarna kwamen er veel enthousiaste reacties, mensen die
aanboden dat we in hun tuin vlierbessen mochten plukken, of biologische
appels mochten rapen. Van het één kwam het ander, zodat we het nog
behoorlijk druk kregen met de verwerking. Maar wel met een voldaan
gevoel. Binnen twee maanden hadden we een aardige voorraad producten.
En wat doe je daar dan mee?

4. De Open Avonden
Het doel van de Open Avonden is om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennis maken
met het begrip Transition Town, kennis met elkaar te delen, bewust te maken van de
mogelijkheid om je manier van leven te veranderen in deze tijd van crisis en de mogelijkheden te
bespreken op lokaal gebied. Er is tevens verkoop van zelfgemaakte producten.
Er is in september 2013 een start gemaakt om Open
Avonden te organiseren. Caroline stelt momenteel haar
locatie De Schuurbeeck, Zuurbeek 1 Sint Jansklooster
beschikbaar.
De toegang is vrij en een eigen bijdrage is niet verplicht,
maar een kleine donatie is altijd welkom.
De volgende Open Avonden zijn in 2013 gerealiseerd:
september :

Proeverij, o.a. jam, sappen en sauzen van
zelf geplukte biologische producten

oktober

:

Filmavond : A Farm for the Future, over
de wereldwijde voedsel- en landbouwcrisis

november :

Workshop Kandle Heaters ,
over alternatieven voor energiebesparing

december :

Gezamenlijk Kerstdiner, na gedane arbeid
is het tijd om dit te vieren

6. De markt op
Een andere manier om jezelf te laten zien is, de markt op gaan.
Met een gezond assortiment aan eigengemaakte, biologische producten,
vonden we het tijd om deel te nemen aan markten.
Om onszelf te presenteren en een deel van de kosten wat te drukken.
Inmiddels waren er wat mensen bijgekomen, o.a. Titia die erg bedreven
is in het maken van pompoensoep. Loni die zelf op haar eigen wijze
sappen maakt en Tineke die inmiddels alom bekend is om haar befaamde
bananenbrood. Niet alleen om de producten te verkopen, maar ook om
mensen bekend te maken met het begrip Transition Town.
De eerste markt was het Apple Knocker Festival in Kraggenburg, daarna de winterfair op de
Voorpoort en de Kerstmarkt in Charles Dickens Stijl in Nieuw Clarenberg. Dit zijn, behalve de
maandelijks ingezonden stukken, belangrijke momenten om contact te maken met de bevolking
van Vollenhove en omstreken.

7. Samenwerking met instanties
Naast de samenwerking met het landelijk netwerk, hebben we in de zomer contact gezocht met
de Transition Town beweging in Marknesse, daar hebben ze een succesvol project gerealiseerd
met het gezamenlijk investeren in zonnepanelen.
In oktober is er een activiteit georganiseerd in samenwerking met de activiteitenbegeleidster
van Nieuw Clarenberg. Door de overvloed aan biologische appels die we kregen aangeboden en ook
zelf hebben geraapt, kwam het idee om deze mensen hierbij te betrekken. Het idee werd met
open armen ontvangen en het is een groot succes gebleken. Er kwamen allerlei herinneringen en
verhalen over vroeger, toen de mensen zelf eigen producten maakten. Dit zal zeker nog een
vervolg krijgen.
De Kringloop Vollenhove heeft ook laten weten geïnteresseerd te zijn in samenwerking. Op dit
moment is er een samenwerking op het gebied van inzameling van lege flessen en potjes.
In december is onze aanvraag voor een fruitpers bij het WIKA fonds van Wetland Wonen
gehonoreerd. Daar kunnen we nog leuke activiteiten mee organiseren.

8. Goede voornemens voor het komende jaar
Gesteund door inmiddels een lijst van 50 mensen die het project omarmen, zijn er nog volop
plannen om mee door te gaan. O.a. kleinschalige biologische moestuinen (Permacultuur), een
kippenproject en een repair café. En niet te vergeten natuur educatie voor kinderen.
Er komt in april 2014 een vervolg training van de landelijke organisatie Transition Town Deventer
en we blijven op de hoogte van de landelijk georganiseerde dagen. Verder blijven we in contact
met andere initiatieven, om kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar te inspireren.
Want één ding is zeker, we zijn goed van start gegaan en we zullen vast en zeker doorgaan.

9. Tot slot
Een paar citaten uit de folder van het landelijk netwerk “Transitie naar Veerkracht”:
“De uitdagingen waar we als samenleving voor staan, vragen om de inzet van betrokken burgers
die aan de slag gaan met mooie en vernieuwende projecten in hun eigen leefomgeving. In ieder van
ons sluimert het potentieel voor creatieve liefdevolle actie voor de wereld.”
“De weg naar een mooie en rechtvaardige wereld begint onder onze eigen voeten en gaat via
plezier, transparantie en moed. Iedereen is opgeroepen om eraan mee te doen. Door elkaar te
ondersteunen en te inspireren, helpen we elkaar onze eigen unieke bijdrage te leveren aan de
vorming van een nieuwe, het leven ondersteunende, cultuur op aarde.”

Onze grote wens: een eigen locatie op een centraal gelegen plek in ons eigen dorp, waar plaats is
voor sociaal-culturele binnen- en buiten activiteiten.
Waar iedereen welkom is en jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Maar tevens het gevoel
hebben een bijdrage te kunnen leveren aan het grotere geheel, door samen de schouders er
onder te zetten en ieder op eigen wijze laten investeren in een duurzaam project.
Klein beginnen en hoopvol gestemd. Alles gaat zoals het gaat en dat is goed.

