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Eerste TT-Café
Op 3 april hielden we ons eerste TT-café in het MEC. Er was flink
wat publiciteit aan gegeven, met vooral dank aan Paulus Smits van
BN/de Stem, die mijn ingezonden stukje tot een heus interview
omgebouwd had. We mochten welkom heten aan Lia Burgerhof,
Peter van Leemput, Michel van Vugt, Johan van de Gaarden,
Marijke Mars en René Kleijntjens, en daarnaast waren er nog wat al
bekende gezichten.
Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat we in de personen van
Stefan Machielse en Peter van Leemput al veel kennis in huis
hebben op het gebied van energieverbruik en zonnepanelen! Ook
zal volgens Stefan de Roosendaalse Energieraad, die naar Bredaas
voorbeeld hier opgezet gaat worden, heel belangrijk voor ons
worden. Trefwoorden: energieneutraal, lokale economie, duurzaam.
Het TT-café is elke eerste zaterdag van de maand. Dat is dus dit
jaar nog op:
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december
Schrijf deze data alvast in je agenda!

Eetclub
Het eerste concrete initiatief is een feit. Enkelen van ons zijn een
eetclub begonnen. Het plan is om elke maand een keer bij iemand
thuis te eten, en dat natuurlijk in de geest van Transition Towns:
liefst vegetarisch, liefst plaatselijk geproduceerd. De eerste
smulpartij is op 13 april bij Marion thuis.

Ecoteam
Onder leiding van Bernadet en Michel komt er een Ecoteam: een

groep mensen die gezamenlijk proberen hun ecologische voetafdruk
omlaag te krijgen. De deelnemers houden thuis verbruikscijfers van
energie en water bij, en daarnaast ook autokilometers en wat ze
eten. Ze komen een aantal keren maandelijks bij elkaar om hun
ervaringen te vergelijken. Heb je zin om mee te doen, meld je
dan aan bij Bernadet (bernadet.adriaenssens@vdbengineers.nl).

Repair Café
Naar aanleiding van een enthousiast verslag van het eerste Repair
Café in Amsterdam (http://www.oud-west.amsterdam.nl/actueel/
@271888/bezoekers/) hebben we het plan opgevat om ook in
Roosendaal Repair Café's te gaan organiseren. De eerste keer staat
gepland op 5 juni, tijdens het TT café. Wie is handig met hout,
metaal, electronica, speelgoed, etc. etc.? Wie heeft bruikbaar
gereedschap? Meld je aan!

Leuke links
Makkelijke moestuin
http://www.makkelijkemoestuin.nl/
TT-Groeten,
Sjaak

