
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Duurzame activiteiten van 7 t/m 12 oktober in Capelle aan den IJssel Duurzame activiteiten van 7 t/m 12 oktober in Capelle aan den IJssel

vande

duurzaamheidweek

ma 7 oktober t/m za 12 oktober 

10:00 uur tot 16:00 uur 
Kom langs in het Energiecafé! 
Amnestyplein 3 
Kom naar het Energiecafé in de 
Werkkamer. Je kunt hier terecht met 
al je vragen over het verduurzamen 
van jouw woning én ontvang een 
gratis goodiebag! 

10:00 uur tot 16:00 uur 
Samen voor Voedselbank Capelle 
Rivierweg 111 (gemeentehuis) 
Om de voedselbank te steunen kun 
je - heel de week van 10:00 tot 16:00 
uur in het gemeentehuis - houdbare 
basisproducten zoals rijst, pasta, 
conserven en jam doneren aan de 
Voedselbank. 

Speciaal duurzaam menu: 

Geniet in de Week van de 
Duurzaamheid van een speciaal 
duurzaam 3-gangen menu bij: 

De Bank (Stadsplein 1) 
In Den Boekenkast (Stadsplein 3) 
Brownies & Downies (Stadsplein 39) 

Maandag 7 oktober 

19:30 tot 22:00 uur 
Bijeenkomst verduurzaming VvE’s 
Rivierweg 111 (gemeentehuis) 
Tijdens de bijeenkomst krijgen 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 
informatie over het verduurzamen 
van hun gebouwen. Uiteraard met 
concrete praktijkvoorbeelden zodat 
je weet hoe je slim aan de slag 
kunt met jouw VvE! Meld je aan via: 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl. 

19:30 tot 22:00 uur 
Informatieavond ‘Capelle isoleert!’ 
Rivierweg 111 (gemeentehuis) 
Isolatie is altijd slim! Start nu 
voordelig met het verduurzamen van 
jouw woning met de inkoopacties 
voor bodem, vloer, spouw, glas en 
dakisolatie. Ook is de isolatiesubsidie 
van de Rijksoverheid weer 
beschikbaar! Meld je aan via: 
www.woonwijzerwinkel.nl/capelle-isolatie 

Dinsdag 8 oktober 

16:00 uur tot 17:00 uur 
Minisymposium circulaire economie 
Stadsplein 5 (Isala Theater) 
Samen met de Rabobank, KPMG en 
een aantal bedrijven wordt circulair 
ondernemen concreet gemaakt tijdens 
het minisymposium. 

17:00 uur tot 19:00 uur 
Businessborrel ENC 
Stadsplein 5 (Isala Theater) 
Het symposium wordt gevolgd door de 
maandelijkse Business Borrel van het 
Economisch Netwerk Capelle (ENC) in 
Isala Theater Café. 

Woensdag 9 oktober 

09:00 tot 10:00 uur 
Bewonderen gouden handen 
in het Zalmhuis 
Schaardijk 396 
Studenten van het Comenius 
College zullen onder begeleiding 
de installaties van het Zalmhuis 
waterzijdig en op laagtemperatuur 
inregelen. Wil je weten hoe je als 
bedrijf met een simpele aanpassing 
veel energie kan besparen? Kom naar 
de demonstratie in het Zalmhuis. 

11:00 tot 12:00 uur 
Opening groen dak 
basisschool de CSV 
Duikerlaan 402 
Het schoolgebouw aan de Duikerlaan, 
heeft sinds kort een groen dak met 
zonnepanelen. Wethouder Nico van 
Veen en directeur Hanny van der Heide 
laten het aan je zien! 

14:00 tot 15:00 uur & 15:00 tot 16:00 uur 
Workshops: Ontwerp je eigen raket 
Stadsplein 39 (bibliotheek) 
In de Bibliotheek zijn er voor 
kinderen workshops om een eigen 
raket te ontwerpen en te bouwen van 
afvalmateriaal. 

14:30 uur tot 15:15 uur 
Rondleiding in verduurzaamd 
pand van Unistone 
Rivium Quadrant 2 
Wil je weten hoe een verduurzaamd 
pand eruit ziet? Kom naar de 
rondleiding in het pand van Unistone 
Real Estate. Aanmelden verplicht. 
Meld je uiterlijk 7 oktober aan via: 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl 

Donderdag 10 oktober 

10:00 uur tot 16:00 uur 
Hoe houden we het koel en 
droog in Capelle? 
Amnestyplein 3 
Denk mee over hoe we ons in Capelle 
kunnen voorbereiden op hevigere 
neerslag en langere perioden van 
droogte. Ervaar zelf wat groen kan 
doen om wateroverlast te voorkomen. 
Je ontvangt een klein geschenk. 

10:00 tot 16:00 uur 
Bezoek de WoonWijzerWagen 
Amnestyplein 3 
Bezoek de WoonWijzerWagen, naast 
het Energiecafé. Je krijgt gratis 
persoonlijk advies van experts én 
je kunt verschillende oplossingen 
voor duurzaam wonen zien. 

12:00 tot 15:00 uur 
Workshop koken op inductie 
Amnestyplein 3 
Inductie is niet alleen duurzaam, maar 
ook de meest veilige manier. Ontdek 
waarom! Kom langs en geniet van een 
overheerlijke pannenkoek. 

13:00 tot 16:30 uur 
Boekenruilbeurs in de Bibliotheek 
Stadsplein 39 (bibliotheek) 
Delen is duurzaam. Kom met je 
boeken naar de Boekenruilbeurs van 
de Bibliotheek. Ruil jouw boek en 
ververs gratis je boekenkast! 

13:00 uur tot 14:00 uur 
Voorleesuurtje in de Bibliotheek 
Stadsplein 39 (bibliotheek) 
In de middag leest wethouder Nico van 
Veen een verhaal voor over de zeven 
Kinder Global Goals. Kom jij langs? 

14:00 uur tot 17:00 uur 
Repaircafé in wijkgebouw de 
Fluiter 
Wiekslag 3 
Denk je dat jouw koffiezetapparaat 
kapot is? Bij het Repair Café Capelle 
werken vrijwilligers die uw apparaten 
repareren. 

Vrijdag 11 oktober 

14:00 tot 15:30 uur 
Rondleiding Waterzuiveringlocatie 
Rivium Promenade 27 
Wil je weten wat er gebeurt in het 
riool als jij het toilet doortrekt? Kom 
dan naar de rondleiding bij de 
afvalwaterzuivering. Je krijgt alles te 
horen over het proces van het zuiveren 
van rioolwater. Aanmelden verplicht. 
Meld je uiterlijk 7 oktober aan via: 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl 

Zaterdag 12 oktober 

09:00 tot 13:00 uur 
Themadag Gasloos wonen 
Directiekade 2, Rotterdam 
(WoonWijzerWinkel) 
Kom naar de Themadag Gasloos 
Wonen van de WoonWijzerWinkel. 
Je kunt de presentatie bijwonen en 
er is ruimte om in de showroom te 
kijken. Meld je aan via: 
www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen 

10:00 tot 16:00 uur 
Hoe houden we het koel en 
droog in Capelle? 
Amnestyplein 3 
Denk mee over hoe we ons in Capelle 
aan den IJssel kunnen voorbereiden 
op steeds hevigere neerslag en 
langere perioden van droogte. 
Ervaar zelf wat groen kan doen 
om wateroverlast te voorkomen. 
Je ontvangt een klein geschenk. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.duurzaamcapelle.nl 

Duurzaam
      Capelle 


