
 

Nieuwsbrief Transitiestad Leuven - januari 2010 
 

 

 
Gelukkig nieuwjaar !  
 
Transitiestad Leuven wenst je een gelukkig nieuwjaar. Laat 2010 het jaar 
zijn waarin er op wereldvlak echt een verschil gemaakt wordt wat betreft 
onze impact op het klimaat, waarbij ieder van ons minder afhankelijk wordt 
van olie en waarbij de lokale veerkracht in wijken en straten van Groot-
Leuven zichbaar wordt. 
Voor die droom gaan we in 2010 !  

 

De transitie naar 2010  
 
Transitiestad Leuven staat in groeiende kinderschoenen. Het voorbije jaar 
stond in het teken van zoeken én vinden, van ontmoeten én afscheid 
nemen. Het doen en denken van transitie heeft in Leuven wortel 
geschoten...mensen zijn enthousiast en vragen “Wat kunnen we doen???”. 
Transitiestad Leuven wil bestaande en nieuwe alternatieven zichtbaar 
maken, ze zijn overal rondom ons. In 2010 gaan we een stapje verder: het 
gaat er niet alleen om geen schade aan te richten, maar juist ook om bij te 
dragen aan de creatieve vernieuwing en daadkracht die zo hard nodig is. 
Vrede, vreugde en creativiteit voor een gezond en wakker samenleven...dat 
wensen we jullie allen van harte! 

 

Vrijwilligerswerk in transitie: een betekenisvolle bezigheid  
 
Aansluitend bij onze nieuwjaarswensen ervaren we de nood aan 
daadkrachtige en enthousiaste mensen die willen bijdragen aan de opbouw 
van Transitiestad Leuven. Bij wijze van vacatures doen we een warme 
oproep aan alle geïnteresseerden. Heb je zin om driewekelijks samen te 
komen met de initiatiefgroep om mee te bouwen aan de basis, ben je eerder 
iemand die graag contacten legt met andere organisaties in de werkgroep 
netwerking of heb je een vlotte pen voor de nieuwsbrief of website...? Neem 
een kijkje op transitiestadleuven.be voor info over de werkgroepen en 
vacatures, kom es langs op een transitiecafé voor een babbel of mail het 
ons gewoon als je geïnteresseerd bent. 

Terugblik filmavond Kessel-lo   
 
Een tiental nieuwsgierigen nestelden zich knusjes in de zetels ten huize van 
Elias om naar de film "We feed the world" te komen kijken. Voor de film 
begon werd er nog even stil gestaan bij piekolie en transitie in het 
algemeen. Na wat technische haperingen (worstelen met 2 laptops, een 
beamer en uiteindelijk een spelconsole...) werd de film op de muur 
geprojecteerd. De film liet verschillende aspecten van de 
voedselvoorziening zien. Eerlijk gezegd zag het er allemaal niet zo 
rooskleurig uit. Soms schokkend om te zien hoe er met levend voedsel 
wordt omgegaan. De film bracht dan ook wat emoties los, die achteraf ruim 
aandacht kregen. 

TransitieCafé   
 
Het TransitieCafé is dé plek om elkaar te ontmoeten, contact te leggen, 
bondgenoten te zoeken voor gezamenlijke plannen, te horen waar anderen 
mee bezig zijn en antwoord te krijgen op je vragen. Ook als je nieuw bent 
binnen Transitie is dit een goede plek om er op een informele manier kennis 
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met ons te maken en de sfeer te proeven.  
Vrijdag 8 januari vanaf 20u – WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, Leuven 
rechterkant. 

Samen kokeneten   
 
Een tijdje geleden is er een kookwerkgroep ontstaan vanuit het verlangen 
om eenvoudig samen te koken. Deze mensen engageren zich o.a. om 
samen te koken en te tafelen in een huiselijke sfeer. Aangezien transitie 
over lokale veerkracht gaat, koken we met lokaal voedsel. Transitie is ook 
samen de handen uit de mouwen steken. Daarom hopen we dat telkens 
een van de deelnemers dit initiatief in eigen keuken verder zet. Om het ijs te 
breken nodigen Bert en Riet vrienden, kennissen en buurtbewoners uit om 
mee te koken en/of eten op vrijdag 15 januari om 18u. Omdat de keuken 
maar zoveel mensen aankan, beperken we het groepje tot 14 personen. 
Kook je graag mee? Laat ons iets weten op bert2bert@gmail.com  
Vrijdag 15 januari - bij Bert thuis- Fonteinstraat 58 in Leuven. 

Filmavond “Le Belle Verte”   
 
"Het is weer zover! Er is alweer een filmavond op komst. Deze keer wordt 
ze voor de verandering eens niet gegeven in iemands woonkamer, maar in 
het ACW-zaaltje op de Bondgenotenlaan. Deze keer staat de film "La belle 
verte" op het programma. Wanneer in science-fiction films de buitenaardse 
wezens aankomen op aarde, is dat meestal het begin van een 
doemscenario. In deze Frans-Canadese komedie wil het buitenaardse 
wezen echter alleen maar onze bevolking helpen met een meer relaxte 
levensstijl te leiden. Lijkt deze film iets voor jou, kom dan zeker langs op 22 
januari om 20u in de ACW-zaal op de Bondgenotenlaan 131. Tot dan!" 

Netwerking   
 
Transitie werkt rond piekolie, klimaat en lokale veerkracht. Transitie wil 
nieuwe sleutels vinden voor een aantrekkelijke toekomst samen met 
organisaties die elk op hun eigen wijze hier reeds mee bezig zijn. Transitie 
kan een bindmiddel worden. Wij denken hier bijv. aan LETS, EVA, 
Voedselteams en vele andere.. Elkeen kan een toegangspoort zijn tot zo 
een organisatie met als bedoeling Transitiestad Leuven bekend te maken, 
de nieuwsbrief of onderdelen ervan te verspreiden, onze flyers te verdelen, 
.. Maar we willen verder gaan en die organisaties beter leren kennen en 
vanuit een gemeenschappelijke visie op klimaat en olieverslaving bepaalde 
activiteiten gezamenlijk organiseren.  
De werkgroep Netwerking van Transitiestad Leuven is dit aan het 
voorbereiden. Wie interesse heeft om hieraan mee te werken kan contact 
opnemen met leuven@transitie.be 

Transitie - wat bedoel je?   
 
Het idee van deze rubriek is om verschillende mensen aan het woord te 
laten over wat transitie *voor hen* betekent. Dit is de versie van Frederik...  
 
Van nature ben ik iemand die liefst z'n eigen boontjes dopt. Wat je zelf doet, 
doe je beter, die stijl. Maar ook, als je zelf snapt hoe dingen in elkaar zitten, 
laat je je minder makkelijk "in 't zak zetten". Of dat lijkt toch zo ;o) 

Page 2 of 4New Document

4/01/2010file://D:\DocsErik\Transitie\Nieuwsbrief\januari2010\januari.html



Vermoedelijk daardoor, gaat transitie voor mij vooral over onafhankelijkheid. 
Daarmee bedoel ik niet het romantische beeld van de Australische farmer 
die allicht meent rustig te kunnen verderboeren als de rest van de wereld de 
vernieling in gaat. Niets op tegen, maar weinig relevant in ons Europees 
continentje. 
 
Afhankelijk zijn van iets, betekent dat je iets nodig hebt om je ding te doen. 
Om zorgen te voorkomen, zorg je dus best dat je veel hebt, of weinig nodig 
hebt. Maak je geen illusies - afhankelijk ben je sowieso. De vraag is alleen: 
waarvan ben je afhankelijk, en in welke mate heb je er vat op? Voor pakweg 
een olie-sjeik is olie-afhankelijkheid niet direct een kopzorg. Voor mij kan 
het dat wel zijn - als ik een auto nodig heb om op het werk te geraken, en 
de olieprijs vertienvoudigt, dan wordt het lastig. Als ik daarentegen de trein 
neem, ben ik misschien afhankelijk van de NMBS, maar daar hebben we als 
Belgen tenminste *enig* vat op. En er is ook nog de fiets. 
 
Het mag duidelijk wezen: ik beweer niet de onafhankelijkheids-toverformule 
in bezit te hebben. Alleen heeft dat streefdoel een invloed op je levenswijze, 
in tal van aspecten. Onlangs las ik ergens "In zijn algemeenheid zou je 
ernaar moeten streven zo min mogelijk van elders te halen en zo min 
mogelijk rotzooi over je schutting te kieperen.” Woorden van Kees 
Duijvestein, voormalig hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen. Een simpele 
uitspraak met grote draagkracht. Om een voorbeeld te geven: ook ik ga af 
en toe naar de supermarkt. Maar wat ik kan koop ik bij de winkel-om-de-
hoek, van wie pakweg de groenten niet van de andere kant van Europa 
worden aangevoerd, maar van bij de boer tien kilometer verder. Of die een 
eigen service-na-verkoop heeft, waar dingen allicht nog hersteld worden en 
niet zomaar weggegooid en vervangen. 
 
Ten slotte, die onafhankelijkheid is natuurlijk niet het enige wat telt. Al zijn 
gezonde waters en bossen in de directe omgeving belangrijk, een proper 
beekje hier zal het smelten van het poolijs niet verhinderen. Sterker nog - 
een Kessel-Lo-aan-Zee scenario zou voor dat beekje ook vrij nefast 
wezen... 
 
Ik geloof dat het voornaamste wat we vandaag als individu kunnen doen, 
het inperken van onze 'behoeftes' is. Een boeiende vraag is bijvoorbeeld, 
hoe kan ik mijn energie-vraag verminderen, wellicht met een kleine 
inspanning, maar zonder essentieel verlies aan comfort? De volgende 
vraag: wat is comfort? Het antwoord daarop blijf ik schuldig, maar het is niet 
"zoveel mogelijk hebben en zo weinig mogelijk doen". Misschien zijn we al 
een hele stap vooruit als elk voor zich die vraag probeert te beantwoorden? 
 
Hoe is jouw persoonlijke invulling van transitie? Laat het ons weten op 
leuven@transitie.be 

Kortnieuws   
 
Samen naaien en kleding herstellen Wil je je eigen kleding herstellen, 
vernaaien of iets nieuws creeëren en doe je dat net zoals wij liever in 
aangenaam gezelschap… De handwerkgroep blijft deze maand verder 
lopen. Volgende data: maandag 11 januari vanaf 19u tot 22u en dinsdag 26 
januari van 15 u tot 18u. Adres : bij Lut, Mussenstraat 35, te leuven. Met de 
fiets of auto via Ravenstraat inrijden ter hoogte van het winkeltje hexagoon 
en daar op het eind, het allerlaatste huisje aan de rechterkant.  
 
Permacultuur Ook de permacultuur-namiddagen blijven doorgaan tijdens de 
winter. Het is vooral het voorbereiden en plannen maken voor de totaal 
vernieuwde tuin. Kom op zondagnamiddag mee dromen over.. en werken 
aan.. de toekomst van de permatuin op de Bereklauw in Herent. Voor data: 
kijk op de website. 
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Contacteer en volg ons via volgende media  
 
Website: www.transitiestadleuven.be 
Email: leuven@transitie.be 
Forum: http://www.transitiestadleuven.be/forum/ 
Facebook: http://www.facebook.com/#/group.php?gid=72666070872&ref=ts 
Twitter: http://twitter.com/TransitieLeuven 
 
Stuur deze nieuwsbrief door naar je geïnteresseerde familie, kennissen, vrienden, collega’s en breng hen op 
de hoogte van Transitiestad Leuven. Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet meer, wil je zelf iets melden of 
reageren op de nieuwsbrief, laat het weten op leuven@transitie.be. 

TransitieTip van de maand: denk nu al een jaar verd er  
 
Het kerstfeest is voorbij. Kerst is gezellig, maar helaas vaak verspillend en 
vervuilend. Met volgende tips maak je er volgend jaar een groene, 
stressvrije Kerst van! 
1.Kies voor gerecycleerde cadeaus uit de kringloopwinkel, van 
rommelmarkten of van het internet. Januari is de maand bij uitstek om 
kerstcadeaus van 2010 al in te slaan: massa's "ongewenste"cadeaus 
vinden nu hun weg naar het Spit. Leg een Cadeaukast of doos bij je thuis 
aan en vermijd last-minute inkopen en stress volgende jaar. Stel lijstjes op 
met kado-ideetjes per persoon.  
2.Koop je toch nieuwe geschenken, kies dan voor eerlijke, ecologische 
geschenkjes of lokale, misschien wel zelfgemaakte cadeautjes. 
3.Verpak cadeaus in krantepapier, in oude handdoeken, lakens, 
tweedehands rieten mandjes of in schoendozen. Je kan het grijze papier 
opleuken door mooie prenten te bewaren en er op te lijmen. Gebruik 
natuurtouw en strikjes in plaats van plakband.  
4.Stuur zelgemaakte en gerecycleerde kerstkaarten of kies voor e-cards. 
5.Kies voor een superdeluxe plantaardig kerstmenu. 

Agenda komende activiteiten   
 
vr 8 januari - 20u: TransitieCafé – WereldCafé – Bondgenotenlaan 131, 
Leuven  
ma 11 januari - 19u Samen naaien en kleding herstellen bij Lut thuis - 
mussenstraat 35, Leuven  
vr 15 januari - 20u Samen kokeneten - bij Bert thuis- Fonteinstraat 58 in 
Leuven  
vr 22 januari - 20u Film "La Belle Verte" - ACW-zaaltje- Bondgenotenlaan 
131, Leuven. 
di 26 januari - 15u Samen naaien en kleding herstellen bij Lut thuis - 
mussenstraat 35, Leuven  
vr 5 februari - 19u30 Film "The Power of Community" bij Frans thuis - 
Rodenbachstraat 45, Kessel-lo 
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