
Onderwerp: Nieuwsbrief TT Roosendaal i.o.

Hallo allemaal,

Hier is onze eerste nieuwsbrief, met informatie over Transition Towns, en over TT 
Roosendaal i.o. (Dat i.o. - in oprichting - hoort er bij, want we mogen ons nog geen 
volwaardige Transition Town noemen.)

Transition Towns

Op internet is heel veel informatie te vinden over Peak Oil, klimaatverandering en 
Transition Towns.
Kijk om te beginnen eens op de site van Transition Towns Nederland:
http://transitiontowns.nl/
Daar kan je ook veel zien over activiteiten in andere Transition Towns in Nederland en 
ook in het buitenland.

De film 'The Power of Community'

Veel films over TT zijn al te bestellen bij Transmoves, maar The Power of Community 
nog niet. We laten het weten zodra dat wel kan.
Transmoves:
http://transitiontowns.nl/archief/tag/transmoves

Lezen

Wie graag meer op papier wil lezen, moet eens een kijkje nemen op de Boekenplank 
van de nationale TT-site:
http://transitiontowns.nl/de-ogen/boekenplank

Post-It's

Na de vertoning van The Power of Community zijn er veel ideeën op die kleine gele 
velletjes gezet. In de bijlage vinden jullie ze opgesomd.

Eigen site

Er wordt druk gewerkt aan een eigen website van TT Roosendaal. Zodra die toonbaar is 
horen jullie het natuurlijk!

Biologische producten

Voor biologische producten kun je in Roosendaal en omgeving op een paar plaatsen 
terecht:



- de natuurwinkel Juniper in Roosendaal (Dr Brabersstraat 16)
http://www.natuurwinkeljuniper.nl/

- de biologische zorgboerderij 'De Boere Zakdoek' in Nispen
http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij/?boerid03

- de biologische tuinderij 'De Heulhoeve' in Hoeven
http://www.heulhoeve.nl/

Op de bijeenkomst sprak iemand over de actie om biologische producten BTW-vrij te 
maken. Deze actie kan je vinden op:
http://www.biobtwvrij.nl/
Je kan daar ook een petitie tekenen.

Agenda

Op dinsdag 27 oktober is er een informatieavond over ecologisch tuinieren.

Bernadet Adriaenssens en Marion Gieben hebben in het voorjaar de opleiding 
"Ecologisch tuinieren in de moestuin" afgerond en zijn daarvoor met vlag en wimpel 
geslaagd. Al jaren hebben zij een moestuin waarin ze het geleerde toepassen. 
Vanavond willen ze ons kennis laten maken met de gewassen en manieren van 
tuinieren.
Een vruchtbaar avondje!

De avond start om 19.30 uur in het MEC.

Op donderdag 5 november willen we weer een bijeenkomst houden. Het zal 
waarschijnlijk gaan over Peak Oil, maar een definitief programma is er nog niet.

Tot zover deze eerste 'nieuwsbrief' van Transition Town Roosendaal i.o.!

Groeten,
Sjaak


