
vande
duurzaamheidweek

Benieuwd naar alle duurzame activiteiten  
van 4 t/m 8 oktober? Bekijk hieronder het programma

Programma

De hele week

10.00 uur - 16.00 uur
Kom langs in het Energieloket
Locatie: Amnestyplein 3
Kom naar het Energieloket! U kunt 
hier terecht met al uw vragen over 
het ver duur zamen van uw woning. 
Op donderdag 7 oktober staat een 
adviseur van de WoonWijzerWinkel 
klaar voor al uw vragen. Kom langs 
en haal een gratis energiebox met 
energiebesparende producten op!

Maandag 4 oktober

10:00 uur - 11:00 uur
Officiele opening Energieloket
Locatie: Amnestyplein 3
Het Energieloket wordt officieel 
geopend door wethouder Nico 
van Veen. Dit is de plek waar 
Capellenaren dichtbij huis alles 
te weten kunnen komen over 
duurzaamheid en circulaire 
economie. Doe mee met de 
prijsvraag en win mooie prijzen. 

12:00 uur - 18:00 uur
WoonWijzerWagen in Schenkel
Locatie: Wingerd
Wilt u een lagere energierekening, 
kom dan vooral langs bij de 
WoonWijzerWagen. Speciaal 
aanwezig onze projectleider 
warmtetransitie die u meer kan 
vertellen over de plannen voor 
een warmtenet in de Florebuurt 
en een energiecoach. Koffie staat 
klaar. Voor alle bezoekers 
is er een cadeautje.

14.00 - 16.30 uur
Verwonderwandeling
Locatie: De Pauluskerk
De Pauluskerk organiseert de 
Verwonder wandeling. Vandaag is de 
dag van St. Franciscus van Assisi en 
Wereld dieren dag. Aanmelden via 
dick.biesta@casema.nl

19:30 uur - 21:30 uur
Bijeenkomst 
‘Verduurzaming VvE’s’
Locatie: Gemeentehuis
Tijdens deze bijeen komst krijgen 
Verenigingen van Eigenaren 
(VvE’s) antwoord op de vraag 
hoe u samen met uw VvE kunt 
verduurzamen. Adviseurs van 
VvE Belang vertellen u waar u op 
moet letten en welke stappen u 
kunt zetten. Verder is er uitleg 
over financieringsmogelijkheden. 
Aanmelden via website Duurzaam 
Capelle.

19.30 - 21.30 uur
Bijeenkomst ‘Zonnepanelen 
voor uw koopwoning’
Locatie: Gemeentehuis
Tijdens deze bijeenkomst 
informeert de WoonWijzerWinkel 
eigenaren van een grond gebonden 
koopwoning over zonne panelen. 
Woningeigenaren kunnen zich direct 
inschrijven voor een aantrekkelijke 
inkoopactie. Aanmelden via website 
Duurzaam Capelle. 

hele dag
Eet-Geen-Dierendag bij 
Brownies&Downies
Locatie: Stadsplein 39
Op Dierendag kunt u bij 
Brownies&Downies een speciaal 
broodje kopen zonder vis of vlees. 
Een heerlijk broodje gegrilde 
groenten!

Dinsdag 5 oktober

10:00 uur - 12:00 uur
Gesprek over een eerlijke 
energietransitie
Locatie: CAPSLOC
Over de energietransitie bestaan 
veel vragen. Speciaal voor huurders 
verzorgt Berenschot een gesprek 
over een eerlijke energietransitie. 
Deelnemers kunnen hun mening 
geven en delen welke uitdagingen 
zij zien. Na afloop krijgt u een gratis 
energiebox met energiebesparende 
producten! Aanmelden via 
Berenschot. 

16.00 uur - 17.00 uur
Kansen van de circulaire economie 
voor Capelse ondernemers
Locatie: Isala Theater
Capelle werkt hard aan haar 
circulaire doelen. Voorafgaand 
aan de borrel van het Economisch 
Netwerk Capelle (ENC) geven 
we presentaties over circulaire 
economie. Zowel door gemeente 
als door Capelse ondernemers. 
Aanmelden via ENC.

16.00 uur - 18.00 uur
Bezoek het afvalbrengstation
Locatie: Groenedijk 10
Rondleiding op het 
afvalbrengstation aan de 
Groenedijk. Aanmelden via website 
Duurzaam Capelle.

19.30 uur - 21.00 uur
Capelle aardgasvrij
Locatie: Gemeentehuis 
In 2050 moeten we in heel 
Nederland en dus ook in Capelle 
overstappen van het gebruik van 
aardgas naar duurzame warmte 
voor verwarmen, koken en warm 
tapwater. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteert de gemeente het 
concept plan hoe de overstap er in 
Capelle uit kan zien. Aanmelden via 
website Duurzaam Capelle.

Woensdag 6 oktober

10.00 uur - 18.00 uur
Band op Spanning
Locatie: parkeerterrein 
winkelcentrum Puccinipassage 
‘s-Gravenland
Medewerkers van Band op 
Spanning pompen uw autobanden 
gratis op. Met professionele 
mobiele apparatuur wordt de 
bandenspanning van de auto’s 
gecontroleerd en worden de banden 
zo nodig opgepompt. Niet alleen 
belangrijk voor uw veiligheid, maar 
ook voor het milieu!

12.00 uur - 18.00 uur
WoonWijzerWagen in Oostgaarde
Locatie: voor winkelcentrum De Terp
Wilt u een lagere energierekening, 
kom dan vooral langs bij de 
WoonWijzerWagen. Een adviseur 
gaat graag met u in gesprek 
over de besparingen die voor u 
makkelijk haalbaar zijn. Koffie 
staat klaar. Voor alle bezoekers 
is er een cadeautje.

13:00 uur - 14:30 uur
Rondleiding 
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Locatie: Rivium Promenade 27
Wilt u weten hoe een riool water-
zuiverings installatie werkt? Kom 
dan naar de rond leiding bij de 
afwalwaterzuivering. Aanmelden 
via website Duurzaam Capelle. Er is 
plek voor 15 personen.

14.00 uur - 16.00 uur
Een schone stad
Locatie: verzamelen bij het 
Energieloket
Het kindercollege gaat zwerfafval te 
lijf. Samen met het Kinderlab maakt 
het Kinder college het centrum 
van Capelle schoon. Als beloning 
voor het afval wat is opgeruimd 
ontvangen de kinderen iets lekkers.

19.30 uur - 21.00 uur
Debat over duurzaamheid
Locatie: gemeentehuis
De jongerenraad gaat met de 
gemeenteraad in debat over het 
thema duurzaamheid. De beste 
debater krijgt een prijs uitgereikt

Donderdag 7 oktober

10:00 uur tot 17:00 uur
Bezoek de Duurzaamheidsmarkt
Locatie: Amnestyplein 3
Vandaag is de weekmarkt van 
Capelle uitgebreid met kraampjes 
waar u alle informatie kunt vinden 
over duurzaamheid. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kunt 
u hier alles vinden over isoleren, 

zonnepanelen, het verduurzamen 
van een VvE, het aanleggen van een 
groen dak, afval, een groene tuin 
en nog veel meer. Ook kunt u zelf 
uitproberen hoe koken op inductie 
bevalt: bak uw eigen pannenkoek. 
Op de markt kunt u ook uw gratis 
box met energiebesparende 
producten afhalen.

10.30 uur - 12.00 uur  
Rondleiding VvE ’s Gravenstate
Locatie: Haydnstraat 144
Bestuursleden Piet van Ballegooijen 
en Harrie de Wee leiden u rond door 
het gebouw. Zij vertellen welke 
duurzame keuzes zijn gemaakt en 
hoe dit is gefinancierd. Er zijn twee 
rondleidingen: van 10.30-11.00 uur 
en van 11.30-12.00 uur. Aanmelden 
via website Duurzaam Capelle.

16.00 uur - 18.00 uur 
Bezoek het afvalbrengstation
Locatie: Groenedijk 10
Rondleiding op het afvalbrengstation 
aan de Groenedijk. Aanmelden via 
website Duurzaam Capelle.

Vrijdag 8 oktober

12:30 uur - 13:30 uur
14:00 uur - 15:00 uur
Rondleiding door Aquapelle
Locatie: Alkenlaan 85 
Krijg een rondleiding (ook achter 
de schermen) in sportcomplex 
Aquapelle. Dit gebouw met 
zwembad en sporthallen is vorig 
jaar gebouwd en super duurzaam. 
Aanmelden via website Duurzaam 
Capelle. Er is plek voor 15 personen 
per rondleiding.

13.00 uur - 17.00 uur
Boekenruilbeurs
Locatie: Bibliotheek Stadsplein
In de bibliotheek is een 
boekenruilbeurs. En omdat het 
Kinderboekenweek is met extra 
aandacht voor kinderboeken, maar 
ook voor volwassen Capellenaren is 
er van alles te vinden. Alle boeken 
zijn welkom om te ruilen.

15.00 uur - 16.30 uur
Voorleesuur en 
Knutselen met afval
Locatie: Bibliotheek Stadsplein
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 
6 jaar worden uit een duurzaam 
boekje voor gelezen en kunnen 
aansluitend knutselen met afval. 
Aanmelden via Bibliotheek Capelle 
aan den IJssel.

15.00 uur - 17.00 uur
Workshop Kunstwerk van afval
Locatie: CAPSLOC
Afval is echt niet alleen maar 
afval. Dat leer je tijdens de 
workshop Kunstwerk van afval 
van WALHALLAb. Aanmelden via 
website Duurzaam Capelle. Er is 
plek voor 15 jongeren.

Kijk voor meer informatie op:
www.duurzaamcapelle.nl

Duurzaam
      Capelle
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