
Nieuwsbrief Transition Town Roosendaal i.o. 
nummer 4, september 2010

TT-Café
Op 4 september was er weer eens een echt TT-café, met een 
presentatie door Sjaak over lokaal geld. Zie hieronder. (Dit stond al 
voor 3 juli op de agenda maar toen waren alleen Peter en Sjaak op 
komen dagen.) 
Het volgende TT-café is op zaterdag 2 oktober.

Lokaal geld
Een lokaal betaalmiddel past heel goed bij de doelstellingen van 
een Transition Town. Lokaal geld lekt niet weg, het schermt de 
regio af van de grillen van het financiële systeem en het versterkt 
de plaatselijke economie. Bovendien veroorzaakt het huidige 
geldsysteem veel ellende, onrecht en onduurzaam gedrag van 
organisaties, overheden en consumenten. Het wordt tijd om daar 
minder afhankelijk van te worden, en dat is op lokale of regionale 
schaal goed te doen. Sjaak is overigens secretaris van Stichting 
CENt (Complementaire Economie in het Nederlands taalgebied) en 
beheerder van de startpagina over andere geldsoorten ofwel 
complementaire economie (zie onder). Wie er meer over wil weten 
vindt op die pagina zo'n 400 links. Je kan natuurlijk ook Sjaak 
bellen (0165-546557) of mailen.

In Nederland zijn vooral de Transition Towns Groningen, Nijmegen, 
Haarlem en Arnhem op dit front actief. In Arnhem is zelfs al enige 
jaren de Gelre in omloop, een systeem waaraan bijna honderd 
winkels deelnemen. De aanwezigen vonden dat er ook in 
Roosendaal een lokaal betaalmiddel moet komen. Peter kwam al 
met de vondst de Roosendaalder! Maar dan moet er wel een 
groepje komen die zich hiervoor wil inzetten. 
Wie doet er mee?

Roosendaals Treffen
Op zondag 26 september is het Roosendaals Treffen. We hebben 
een kraam en willen daar natuurlijk aandacht vragen voor het TT-
gedachtengoed en voor onze activiteiten. Bij het TT-café zijn er een 
paar ideeën op tafel gekomen, die we in onze kraam kunnen 



uitvoeren:
• een ontwerpwedstrijd voor de Roosendaalder (zie boven bij Lokaal 
geld)
• een vergelijking van etenswaren en andere producten op het 
gebied van afgelegde afstand, energieverbruik bij de productie, 
andere benodigde olie (bv. plastic). Dit kan ook in de vorm van een 
quiz of raadspel.

Meer ideeën zijn welkom! En natuurlijk kunnen we nog meer 
mensen in de kraam gebruiken. 
Geef je op, al is het maar voor een uurtje!

Leuke links
interview met ons lid Peter van Leemput
http://www.bndestem.nl/regio/ettenleur/7120488/De-elektriciteitsmeter-liep-terug-dat-was-
een-kick.ece

spullen delen, een initiatief dat helemaal bij TT past! Schrijf je ook 
in!
http://www.spullendelen.nl

het 'eindproduct' van oer-TT Totnes: het energieverminderingsplan
http://totnesedap.org.uk/book/

windowfarming: een verticale tuin voor je raam
http://www.windowfarms.org/
http://our.windowfarms.org/

startpagina andere geldsoorten
http://complementaire-economie.startpagina.nl

TT-Groeten,
Sjaak
 


