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TT Café op 1-5-2010
(Van dit TT Café hadden jullie nog het verslag tegoed, excuses.)
Er waren zes mensen naar het TT Café gekomen. Ook mochten we Govert van Veen van
BN/de Stem verwelkomen, die een kort interview met Sjaak hield (zie BN/de Stem van 3
-5-2010, http://tinyurl.com/388xxzv).
Peter van Leemput had een zonnepaneel met bijbehorende apparatuur meegebracht en
liet zien hoe eenvoudig een en ander aan te sluiten is, zodat een doe-het-zelver in een
handomdraai zelf stroom kan opwekken. Bij Peter thuis liggen de zonnepanelen tot op het
konijnenhok. Volgens hem is de juiste volgorde van handelen: 1) bespaar energie en geef
geld uit aan isolatie, 2) investeer dan pas in zonnepanelen. "Wij leveren niks op luxe in",
aldus Peter. Energie besparen kan al op zó veel manieren! Zo heeft hij ook een hooikist
gemaakt, zodat er alleen nog maar energie nodig is om het eten aan de kook te brengen.
In de hooikist wordt het vanzelf gaar. "Ook heel erg goed voor soep!"
Er volgden interessante discussies over alternatieve energie en over de herkomst van het
geld. Al met al een geslaagd TT Café!
Het volgende TT Café is op zaterdag 3 juli. Sjaak zal dan ingaan op het thema lokaal
geld.

Eetclub
Op 4 juni ging de vegetarische eetclub dineren bij Lia Kerstens thuis. Dat kon door het
mooie weer buiten. Er stonden onder andere een vegetarische gehaktschotel en twee
verschillende salades op het menu. Tot enige vrolijkheid ontsnapten we niet aan
traditionele rollenpatronen: de vrouwen kookten en de mannen wasten af.

Repair Café
Op 5 juni hielden we ons eerste Repair Café in Buurthuis Keijenburg. Als vrijwilligers
waren aanwezig:
Peter van Leemput, voor electro en electronica
Leon Basjes, voor electromechanische apparaten
Toon Nieuwlaat, allround klusjesman
Marry Spaans, voor textiel
Sjaak Adriaanse, voor boeken
Er was weinig aanloop, maar we hadden het mooie weer, Roosendaal op Rozen en de open
dag van het Centrum voor de Kunsten tegen, dus dan mag je ook niet te veel
verwachten. Er zijn wel een paar geslaagde reparaties uitgevoerd, of stappen in de goede
richting gezet. Marion had een goede dag, want van haar zijn de rem van haar fiets, een
kledingstuk en een boek gerepareerd! De technici hadden onder elkaar ook een gezellige
middag en staken weer eens wat van elkaar op. Een cd met succesnummers van
Boudewijn de Groot zorgde voor extra sfeer.
Bijzonder was een echtpaar dat een pop van zestig jaar oud meebracht, voorzichtig in een
handdoek gewikkeld. Helaas was er geen bevoegde poppendokter in de zaal. We mochten
daarom de pop alleen heel voorzichtig onderzoeken...
Onze voorlopige conclusie: als we meer aanloop weten te krijgen zit hier succes in!

Waarschijnlijk gaan we na de zomer een tweede keer organiseren.
TT-Groeten,
Sjaak

