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Een graadje 

        lager  

Daar loop ik 

warm voor 
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Klimaatverbetering 

hoeft geen 100% 

 

Als bestuurders daar 

ook eens genoegen 

mee namen voor hun 

salarisverhoging 

  



     

Transitie Castricum bestaat uit een netwerk van Castricummers die aan de slag zijn om hun wonen, eten, werken en 
leven meer duurzaam, sociaal en lokaal te maken. Wij werken met simpele oplossingen en laten zien hoe we elkaar 

kunnen helpen die uit te voeren. Ieders kracht, inzet, wijsheid, creativiteit en ervaring is daarbij welkom en gewenst. 

Kijk voor meer informatie op transitiecastricum.nl 

De jeugd heeft 

de toekomst 

 

Laat wat voor  

           ze over 
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Zeespiegelstijging 

 

Dat is toch beneden 

ons niveau? 
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CO2 
 

Leef van de 

lucht, maar 

niet lang meer 
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Schip verliest 

containers 

 

Ontspullen XXL  
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Luchtvaart 

Scheepvaart 

 

Uit het zicht 

Uit het hart 

 

Uit het Kyotoprotocol 
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Duurzaamheid 

 

Begint  

eer ge  

Bezint  
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Klimaatverandering 

Nederland wordt 

    Subtropisch 

zwemparadijs 

 

Of een duikgebied  
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Hoe gaat  

het kabinet naar 

de klimaatmars? 

 
Met het vliegtuig  
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Transitie 

want 

De Aarde heeft 

last van 

opvliegers  
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Soep zonder 

          plastic  

Ook lekker  
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Who Cares 

Repairs  
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Wij zien ze 

vliegen 
 

De regering 

blijft liegen  
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Uitbreiden 

Schiphol? 

 

Zak de zee in!  
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Ik zou wel eens  

willen weten,  

waarom zijn  

de ramen  

zo zwart? 

 

Woon je dicht bij Tata?  
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Shell 

Akzo 

Unilever 

ING 
Bye bye Nederland  
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Pfff, duurzaam 

 

Het enige  

   voordeel  

is dat de wereld 

mooier wordt   
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Tiny House 
 

Dat kon nog wel eens  

       heel groot  

                gaan worden  
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Repareer  

de wereld 
 

Begin in het 

Repair Café  
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Groot  

denken 

 

Tiny House  
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Polarisatie? 

 

Wacht niet  

tot de polen 

smelten  
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met goed fatsoen 

pluk je appels 

       uit  

het plantsoen  
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Hoe vaak doen 

jullie het? 
 

4 keer per 

week 
 

    eten we vegetarisch 
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Mensen in  

de klem 

Trap op  

de rem  
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Het gaat 

Vliegverkeerd  
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Er zit bij ons 

steeds minder 

groen in het 

vuil  
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Hoe vervuilend 

is jouw   

  schoonmaak-

middel?  
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Als je alleen nog  

in de  plasticsoep  

kunt vissen,  

 

wat eet je dan 

      uit de zee? 
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  Vluchten  

kan niet meer 

  Vlieg gerust 

nog een keer 
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De tegels  

van de buren 

zijn altijd 

grijzer 
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Wall Street 

 

Wat is jouw 

klimaataandeel? 
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Stop de 

luchtvaart 

 

Plaats een 

Luchthack 
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Het groenste 

Kabinet 

 

Bleek de 

schoonste leugen  
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Klimaat-mars? 

 

Nou, eerst een 

klimaat Aarde! 
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Schiphol 

 

Een bevlogen 

mens  

pakt de fiets 
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Energietransitie 

Wachten op 

anderen?  

Ik begin er  

niet aan 
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Geen leefbare 

planeet  

op ons  

dooie akkertje 
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Als de bijen er 

mee stoppen  

 

is dat goed voor  

werkgelegenheid 


