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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2014 

1. Organisatie 

In 2014 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder. Het voedselproject ging goed van start onder de naam 
Eetbaar Boxtel. We hebben via email contact onderhouden met TT-NL en met  lokale groepen zoals Eindhoven. We  
hebben het TT Treffen in Deventer bijgewoond. We hebben vaak in de  lokale media gestaan, als TT of als Eetbaar  
Boxtel, en we zijn bij instanties zoals de gemeente en de actieve organisaties goed bekend.  

2. Activiteiten  

 Gastlessen over duurzame energie zijn gehouden op drie scholen.  

 Het voedselproject van TT heeft vorm gekregen in een aparte werkgroep Eetbaar Boxtel. TT is 
vertegenwoordigd in EB. TT vervult de rol van penningmeester voor EB. Het eerste project was een 
zadenkraam en De Groene Draad, een fietstocht langs 11 eetbare plekken, zoals tuinen.  

 Er werden i.s.m. met Het Goed drie Repair Cafés gehouden met 5 tot 7 reparateurs en een naaister. Telkens 
ongeveer 50 “klanten” en 50% van de producten werden gerepareerd. Veel blije klanten  -  ook geld in het 
potje voor een vrijwillige bijdrage.   

 Schaliegas. Mirjam Bemelmans is heel actief geweest, ook op landelijk nivo, op het gebied van verzet tegen 
schaliegas,  en met succes.  TT Boxtel vervult de rol van penningmester voor het Boxtelse gebeuren. Er 
werden donaties ontvangen en kosten uitbetaald.  

 Buurtmoestuinen en permacultuur. Bij de Hoogheem flats en in Selissen (Harperhof, naast het oude 
Lindenlust gebouw) is er een enthousiaste groep mensen begonnen in de nieuwe tuinen. Samen met 
volkstuinvereniging CERES werd een cursus georganiseerd over ecologisch tuinieren, met docente Marie 
Jose Meertens.   

 De website werd gevuld met TT nieuws en foto’s. Dorothee Valentijn beheert de site, en ook de EB site.       

 Er zijn twee lezingen georganiseerd samen met LA21 en de Protestantse kerk: door Mathijs Schouten en  
Christiaan Hoogenhuis.   

 Contacten zijn gecontinueerd met TT-NL door deelname aan de jaarlijkse Treffen, en door het Boxtelse 
nieuws te laten verspreiden via TT-NL media.   

 Er werd +/- iedere 6 weken  vergaderd met de 5 leden van de TTB-kerngroep. 

3. Financiën 

 De stichting staat er financieel goed voor. Zie verder het financiële verslag.   

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 01-05-2015 


