
Repair Café Parkstad Limburg

Bovendien is het Repair Café 4x per jaar in
Bocholtz, ook zaterdags van 10.00u-13.00u.
De datums kunt u vinden op onze website.

Website: www.repaircafeparkstad.nl
Facebook: RepairCafe Parkstad
Contact: 06-53562168
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Werkgroep Permacultuur

De werkgroep Permacultuur realiseerd
aspecten van permacultuur in de regio en
geeft cursussen. In 2012 is er gewerkt aan
een zelfpluktuin in Kerkrade voor een jaar.
Sinds 2013 is er een permacultuur
samentuin genaamd Dobbeltuin in de
Dobbelsteijnstraat in Heerlen.

Daarnaast geeft de werkgroep presentaties
en cursussen zoals “ Introduct ie in
Permacultuur” en “Moestuinieren op basis
van permacultuur”.

Facebook: DobbeltuinHeerlen
Contact: 06-47311049

Werkgroep Groene Kanteling

Het doel is de kennis van klimaatverande-
ring en van de urgentie van de te nemen
maatregelen onder burgers te vergroten,
maar ook om te komen tot concrete acties,
zoals energiecoöperatie e.d.

Facebook: GroeneKanteling
Contact: eliane.geron0@gmail.com

Info over Parksjtad in Transitie

Voor berichtgeving zie onze website of
abonneer u op de PiT nieuwsbrief.

Website: www.parksjtad-in-transitie.nl
Facebook: Parksjtad in Transitie
Secretariaat: 045-5725409
Email: parksjtadintransitie@gmail.com

Financieel steunen kan op rekening nr:
NL06 TRIO 0197 8517 03
t.n.v. Stichting Transition Town Parksjtad
o.v.v. Gift of Bestemmingsgift voor: ......
PiT heeft een ANBI status.

PARKSJTAD
in Transitie

Samen duurzamer met P.i.T.

mailto:info@parksjtad.transitiontowns.nl


Parksjtad in Transitie (PiT)

Wij staan voor een duurzame, veerkrachtige
regio die zin heeft in de toekomst. De kracht
van de lokale gemeenschap, dat is waar
PiT voor gaat!

Parksjtad in Transitie (PiT) is een open
platform met gewone mensen die staan
voor duurzaamheid. Ieder heeft zijn eigen
inzicht, eigen wijsheid en eigen ervaringen.
Een duurzame regio ontwikkelen we
samen. 

Laten we elkaar opzoeken en inspireren.
Verbinden met elkaar leidt tot gezamenlijke
oplossingen. Dat hoeven geen grote
oplossingen te zijn. Kleine oplossingen
kunnen overal: Thuis, in je regio, in je stad
en in je wijk.
PiT daagt je uit om mee te denken en mee
te doen. Samen werken we aan aanzienlijke
verbeteringen hier, in Parkstad.

PiT is geïnspireerd door het Transition Town
netwerk. Letterlijk betekent transition town
een stad in omschakeling. 
Het zijn lokale gemeenschappen die zelf
aan de slag gaan om hun manier van
wonen, werken en leven minder afhankelijk
te maken van fossiele grondstoffen zoals
olie en kolen. Transitie: Het gebruik van
minder energie en omschakeling naar
hernieuwbare energie. 

Ga aan de slag!

De werkgroepen van PiT zetten zich in met
concrete acties, projecten en cursussen om
vorm te geven aan de doelstelling van
Parksjtad in Transitie. Er zijn heel veel
mogelijkheden voor steden, dorpen en
wijken om zich tot vitale gemeenschappen
te ontwikkelen. Duurzame lokale gemeen-
schappen verbouwen hun eigen voedsel,
wekken hun eigen energie op, bouwen
huizen met materialen uit de directe
omgeving, gaan slim met water om en
kunnen zelfs de lokale economie versterken
bijvoorbeeld met een eigen munteenheid.

Werkgroepen van PiT

Parksjtad in Transitie heeft momenteel drie
werkgroepen die aan de weg timmeren:

 Repair Café Parkstad Limburg
 Werkgroep Permacultuur
 Werkgroep Groene Kanteling

Heeft u ideeën voor een duurzame
toekomst? Wij horen graag van u. Wellicht
kunnen wij iets voor elkaar betekenen.

Transitie-lokaal

Het Transitie-lokaal

Wij beschikken over een eigen ruimte in de
Brede Maatschappelijke Voorziening Sam
Sam op de Mijnzetellaan 2 in Heerlen.
We noemen het het Transitie-lokaal. 
In ons Transitie-lokaal worden cursussen
gegeven, workshops gehouden, vergaderen
wij en kunnen uiteenlopende activiteiten
ontplooid worden en plaatsvinden.

Repair Café Parkstad Limburg

Wat doe je met een stoel waarvan een poot
los zit, een broodrooster die niet meer
werkt, een wollen trui waar mottengaatjes in
zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café.
Daar zijn vrijwilligers met kennis en ervaring
op verschillende gebieden. Op de reparatie-
ochtenden zijn deskundigen aanwezig voor
kleding, elektra, hout en metaal, speelgoed,
fietsen, computervragen enzovoort.

Het Repair Café wordt 1x per maand
gehouden op de Mijnzetellaan 2 behalve in
december.




