
In samenwerking met:

Programma

Benieuwd naar alle duurzame activiteiten 
van 10 t/m 17 oktober? Bekijk hieronder het programma

vande
duurzaamheidweek

Woensdag 10 oktober

08:30 uur 
Voorleesactie op diverse 
basisscholen
Op meer dan duizend basisscholen 
in Nederland wordt een duurzaam 
verhaal voorgelezen. Speciaal 
voor de dag van de Duurzaamheid 
verschijnt het boek ‘’De kracht van 
nieuwe Energie’’.

13:00 uur
Opening All electric kantoor 
Rhijnspoor 255
Locatie: Rhijnspoor 255
Benieuwd naar een all-electric 
(Co2 neutraal) kantoorpand? 
Kom dan naar de opening 
van Businesspark Rhijnspoor. 
Wethouder Harriët Westerdijk 
(Economie) opent het nieuwe 
pand, waarna het mogelijk  
is om het neutrale kantoor  
te bezichtigen.

13:00 tot 16:30 uur
Boekenruilbeurs in de 
Bibliotheek
Locatie: Stadsplein 39
Delen is duurzaam. Kom met je 
boeken naar de Boekenruilbeurs 
van de Bibliotheek. Het principe 
van de boekenruilbeurs is simpel: 
jij doneert een boek en neemt 
een ander boek mee. Zo ruil je 
dus jouw boek en kun je gratis je 
boekenkast verversen!

14:00 uur
Voorleesuurtje in het  
Kinderlab Schollevaar
Locatie: Louvre 1
In de middag wordt in het 
Kinderlab in Schollevaar 
voorgelezen uit het boek ‘De 
kracht van nieuwe Energie’. Een 
duurzaam verhaal voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar.

15:00 uur
Voorleesuurtje in de Bibliotheek
Locatie: Stadsplein 39
In de middag leest wethouder Nico 
van Veen voor uit het boek ‘De 
kracht van nieuwe Energie’. Een 
duurzaam verhaal voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar.

19:30 uur tot 21:30 uur
Duurzaamheidsmarkt
 Locatie: St. Paulus’ Bekering Kerk 
(Merellaan 352)
Wethouder Nico van Veen 
(Duurzaamheid) opent de 
Duurzaamheidsmarkt. In totaal 
hebben 15 kramen een plekje, 
verdeeld over verschillende 
thema’s. Onder andere het 
Energiecollectief Capelle, 
de WoonWijzerWinkel, het 
Repaircafé en de Kringloopwinkel 
zijn aanwezig.

Donderdag 11 oktober

10:00 uur tot 19:00 uur
Energiecafé
Locatie: Amnestyplein 3
Kom naar het Energiecafé in de 
Werkkamer. Bij het Energiecafé is 
iedereen welkom om in gesprek 
te gaan over de aanpak naar een 
aardgasvrij Capelle.

13:00 uur tot 19:00 uur
WoonWijzerWagen  
in het centrum
Locatie: Amnestyplein 3
Bezoek de WoonWijzerWagen, 
die vandaag naast het Energiecafé 
staat. Deze wagen is het reizende 
filiaal van de WoonWijzerWinkel. 
Je kunt hier terecht met al je 
vragen over het verduurzamen 
van jouw woning.

14:00 uur tot 15:30 uur
Repaircafé in wijkgebouw  
de Fluiter 
Locatie: Wiekslag 3 
Door spullen na gebruik een 
tweede leven te hebben, 
verminderen we de hoeveelheid 
afval. Denk je dat jouw koffiezet-
apparaat niet gerepareerd kan 
worden? Het Repair Café biedt 
de uitkomst. Bij het Repair Café 
Capelle werken vrijwilligers die uw 
apparaten vakkundig  
kunnen repareren. 

Vrijdag 12 oktober

14:00 tot 15:30 uur
Rondleiding 
Waterzuiveringlocatie
Locatie: Rivium Promenade 27
Wil je weten hoe een rioolwater-
zuiveringsinstallatie werkt? 
Kom naar de rondleiding bij de 
afwalwaterzuivering. Voorlichters 
vertellen over het proces van het 
zuiveren van rioolwater, en er is 
te zien (en te ruiken) wat er met 
afvalwater gebeurt. 
Aanmelden verplicht. Meld je 
uiterlijk 8 oktober aan via: 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl.
Er is plek voor 20 personen.

16:00 uur
Bijeenkomst Zonnepanelen op 
bedrijfsdaken
Locatie: Schaardijk 372
In samenwerking met Sun Projects 
komt er een tweede ronde van het 
project ‘Zon op Bedrijfsdaken’. 
Op vrijdag 12 oktober wordt er 
om 16:00 uur in Riverside Office 
(Schaardijk 372) een bijeenkomst 
georganiseerd om uitleg te geven 
over de toepassing van zonne-
energiesystemen op bedrijfsdaken 
en waarom dit aantrekkelijk is.

Zaterdag 13 oktober

13:00 uur tot 16:00 uur
Vergroendag in de Eilanden- en 
BaaienbuurtLocatie: Aleoten 37 
(basisschool de Tweemaster)
Bewoners gaan samen aan de slag 
in de Eilanden- en Baaienbuurt 
Tuinambassadeurs en hoveniers 
zijn aanwezig om advies te geven 
over een groenere en duurzame 
tuin en bewoners ruilen hun tegels 
gratis in voor planten.

WoonWijzerwagen bij 
winkelcentrum Capelle-West
Locatie: Doormanstraat 18-45
Bezoek de WoonWijzerWagen bij 
winkelcentrum Capelle-West en 
ontdek de vele mogelijkheden om 
je huis, tuin en leefomgeving te 
verduurzamen.

Maandag 15 oktober

19:30 uur
Bijeenkomst  
verduurzaming VvE’s
Locatie: Groenedijk 10 
(Gemeentewerf)
Tijdens de bijeenkomst 
Verduurzaming VvE’s krijgen 
VvE’s informatie over het 
verduurzamen van hun 
appartementencomplexen. 
Onder andere VvE Jachthoorn 
vertelt over hun aanpak.

Dinsdag 16 oktober

10:00 uur tot 11:30 uur
Taalcafé Duurzaamheid in de 
Bibliotheek
Locatie: Stadsplein 39
Wil je beter Nederlands leren of op 
een laagdrempelige manier praten 
over duurzaamheid? Bezoek deze 
week het taalcafé in de Bibliotheek 
en ga in gesprek met anderen over 
een specifiek onderwerp binnen 
duurzaamheid.

Woensdag 17 oktober

12:30 uur tot 14:00 uur
Rondleiding 
Waterzuiveringlocatie
Locatie: Rivium Promenade 27
Wil je weten hoe een rioolwater-
zuiveringsinstallatie werkt? 
Kom naar de rondleiding bij de 
afwalwaterzuivering. Voorlichters 
vertellen over het proces van het 
zuiveren van rioolwater, en er is 
te zien (en te ruiken) wat er met 
afvalwater gebeurt.
Aanmelden verplicht. Meld je 
uiterlijk 8 oktober aan via: 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl.
Er is plek voor 20 personen.

19:00 uur
Themater ‘’Capelle, daar krijg je 
nieuwe energie van’’
Locatie: Stadsplein 5 (Isala 
Theater)
We gaan een stap zetten naar 
duurzame energie. Wat wordt 
onze nieuwe energie, wanneer 
stappen we over, wat kost dat en 
wie gaat dat betalen? In Capelle 
wordt al hard nagedacht over 
hoe we hier een duurzame, CO2-
neutrale gemeenschap kunnen 
worden. Dit onderwerp bespreken 
we tijdens de thema-avond.

Duurzaam
      Capelle

Kijk voor meer informatie op: 

www.duurzaamcapelle.nl

Vragen over de Week van de Duurzaamheid? 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl
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