Rotterdam doet mee. Ja toch!

Transition Town initiatief in Rotterdam de Esch

De Fietsenwerkplaats aan de Vlietlaan heeft sinds kort een

Allereerst goed nieuws uit de Esch: Daphne Maltha, student

andere creatieve buur gekregen: het Materialenmagazijn op

aan de Permacultuuropleiding in Den Haag, is in deze wijk

nummer 50b. Mensen die zich geen raad weten met hun

begonnen met een zelfstandig TT-initiatief. Er worden druk

overtollige materialen (denk aan hout, stof, papier, gereedsc-

contacten gelegd in de wijk, de eerste buurttuin is in ontwikkel-

hap, verf(resten), diverse onderdelen, enz.), kunnen hiermee bij

ing en er schijnen een aantal filmavonden op stapel te staan.

het Materialenmagazijn terecht. En mensen die juist materialen

Meedenken of werken in de Esch?

zoeken om iets in elkaar te knutselen, kunnen er komen

Stuur een mail naar eschintransition@hotmail.com.

grasduinen. Ook is het de bedoeling dat het pand als
(creatieve) ontmoetingsplaats gaat functioneren, bijvoorbeeld

Op zoek naar een stuurgroeplid in Noord

voor filmavonden, lezingen, cursussen en dergelijke. Mensen

In Rotterdam Noord is er, wegens persoonlijke

die creatieve kennis en vaardigheden willen doorgeven en

omstandigheden, helaas een stuurgroeplid afgevallen. Daarom

mensen die graag iets willen leren, kunnen zich opgeven. Wat?

zijn we op zoek naar iemand die deze plek op zou willen vullen.

Wat je maar wilt! Timmeren, apparaten repareren, schilderen,

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, stuur

een vreemde taal leren, een sport beoefenen, tuinieren,

een mailtje naar transitiontownrotterdam@hotmail.com, of bel

knutselen, naaien, koken, metselen, stuken, een brief schrijven,

06-14375754.

enz. Wil je iets organiseren? Heb je een leuk of goed idee?
Kom dan binnen of neem contact op:

Filmavonden Rotterdam Noord

materialenmagazijn@hotmail.com of

Op maandag 30 november en dinsdag 1 december zijn er,

kringlooppunt@hotmail.com

in samenwerking met Wijkgemeente de Samaritaan, twee
filmavonden georganiseerd. Aan de hand van indrukwekkende

Milieucafe Rotterdam

beelden vertelt de documentaire ‘Home’ een verhaal over ons

De eerste in het Materialenmagazijn georganiseerde activiteit

mensen, onze omgeving, ons verleden, heden en toekomst.

gaat dinsdag 1 december van start: Milieucafe Rotterdam!

Na de film is er ruimte voor opmerkingen, ideeën, vragen en

Deze informele avond, voor mensen die het milieu een warm

wat er ook volgt uit de film. Voor beide avonden geldt: inloop

hart toedragen, zal voortaan iedere maand plaatsvinden op de

vanaf 19:00. Om 19:45 gaat de film van start. De toegang is vrij,

eerste dinsdag van de maand, van 20:00 tot 23:00 uur. Neem

een vrijwillige bijdrage is echter altijd welkom.

wat te eten en/of te drinken mee om zelf te nuttigen of om met
anderen te delen. De mogelijkheid is er om

Werkplaatsen Vlietlaan

spulletjes/kleding/plantjes die je over hebt mee te nemen, en in

Sleutel je graag aan je fiets of heb je geen idee hoe je

die tijd uit te stallen om aan te bieden.

remblokjes moet monteren, dan kun je terecht bij de

Het is natuurlijk ook een goede plek om groene initiatieven aan

Doe-het-zelf Werkplaats aan de Vlietlaan 46b. Je kunt hier zelf

te kondigen met folders of oproepjes. Er is geen verwarming

aan de slag met materialen en gereedschap. De werkplaats is

aanwezig in het pand (heel energiezuinig), dus trek een dikke

hoofdzakelijk gericht op het repareren en bouwen van fietsen,

trui aan in de winterperiode of houd gewoon je jas aan.

maar je kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van de naaimachine of soldeerbout. Het gebruik van de werkplaats is gratis,
maar donaties zijn altijd welkom om de kosten te dekken!
Kijk voor de openingstijden en het laatste nieuws over de
werkplaats op http://dhzwerkplaats.blogspot.com

documentaire ‘Home’
Fietsenwerkplaats Vlietlaan

Ps: wil je deze nieuwsbrief liever niet ontvangen,
laat het weten door een mail te sturen naar transitiontownrotterdam@hotmail.com.
Je wordt dan uit de maillijst gehaald. Maar, wat beter is, ken je mensen die deze nieuwsbrief juist wel willen ontvangen laat
het dan ook horen zodat we er juist mensen aan toe kunnen voegen.

