
een (h)eerlijk
transitie café

transitie scherpenheuvel-Zichem
opent een transitie café

elke tweede dinsdag van de maand vanaf 20.00u
het informatieve luik begint om 20.30u.

13 april  2010: wat is transitie
11 mei 2010: lokaal voedsel

8 juni 2010: f ilm over transitie

place to be: 
in de (h)eerlijkheid

albertusplein 19, 3270 scherpenheuvel
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het transitie café 
biedt een eerlijke, wakkere kijk 

op klimaatverandering en piekolie 
en de gevolgen voor jou, 
voor mij, voor onze stad.

een heerlijke plek om met elkaar kennis te maken 

tussen pot en pint. je kan er ideeën uitwisselen, dromen, 

netwerken, plannen maken... 

het café is open voor iedereen die nieuwsgierig is naar - 

of meer wil weten over - transitie in scherpenheuvel-Zichem

iedereen die in onze stad bezig is met cO2 vermindering, 

elkeen die bezorgd is om de aarde en al wie wil meekijken 

door de lens van de lokale veerkracht:

Van harte welkom!
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