
vande
duurzaamheidweekBenieuwd naar alle duurzame activiteiten  

van 10 t/m 15 oktober? Bekijk hieronder het programma

Programma

Maandag 10 oktober

10:00 uur - 16:00 uur
Kom langs in het Capelse 
Energieloket
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Kom naar het Energieloket. Je kunt 
hier terecht met al je vragen over 
het verduur zamen en vergroenen 
van jouw woning. Ook kom je hier te 
weten wat een aardgasvrij Capelle 
voor jouw woning betekent. Voor elke 
bezoeker ligt er een groen cadeautje 
klaar!

12:00 uur - 18:00 uur
Energieloket on tour in Schenkel
Locatie: Buurthuis de Wel, Bongerd 2A
Krijg tips om energie te besparen 
en kom langs met al je vragen over 
het verduur zamen van je woning en 
het onder zoek naar de komst van 
stads verwarming in de Florabuurt, 
Molenbuurt, Bloemenbuurt en 
Akker/Haagwinde.

12:00 uur - 18:00 uur
Samen maken we Schenkel groener
Locatie: Buurthuis de Wel, Bongerd 2A
Wip een tegel in je tuin of fleur je 
balkon op! Haal een gratis zakje 
bloembollen op bij het Huis van de 
Wijk. Op = op. Natuurlijk ben je ook 
als bewoner van een andere wijk van 
harte welkom!

19.30 uur - 21.00 uur
Webinar inkoopactie zonnepanelen 
door Regionaal Energieloket
Locatie: Online
Tijdens de webinar vertellen we je 
meer over de zonnepanelenactie, 
vergunningen, leningen die je voor 
zonnepanelen kunt aanvragen en 
het terugvragen van de btw. De 
gemeente, Regionaal Energieloket 
en de installateur zijn aanwezig om 
jouw vragen te beantwoorden. Je 
kunt de avond via jouw computer, 
tablet of smartphone bijwonen. 
Aanmelden kan gratis via 
www.duurzaamcapelle.nl/agenda.

Dinsdag 11 oktober

10:00 uur - 16:00 uur
Kom langs in het Capelse 
Energieloket
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Kom naar het Energieloket. Je kunt 
hier terecht met al je vragen over 
het verduurzamen en vergroenen 
van jouw woning. Ook kom je hier te 
weten wat een aardgasvrij Capelle 
voor jouw woning betekent. Voor elke 
bezoeker ligt er een groen cadeautje 
klaar!

12.00 uur - 18.00 uur
Energieloket on tour in Schollevaar
Locatie: Huis van de Wijk Schollevaar, 
Stationsplein 20
Krijg tips om energie te besparen en 
kom langs met al je vragen over het 
verduurzamen van je woning.

12.00 uur - 18.00 uur
Samen maken we 
Schollevaar groener
Locatie: Huis van de Wijk Schollevaar, 
Stationsplein 20
Wip een tegel in je tuin of fleur je 
balkon op! Haal een gratis zakje 
bloembollen op bij het Huis van 
de Wijk Schollevaar. Op = op. 
Natuurlijk ben je ook als bewoner van 
een andere wijk van harte welkom! 

16.00 uur - 18.00 uur
Bezoek het afvalbrengstation
Locatie: Gemeentewerf, Groenedijk 12
Rondleiding op het afvalbrengstation 
aan de Groenedijk. Aanmelden via 
www.duurzaamcapelle.nl/agenda of 
stuur een e-mail naar duurzaam@
capelleaandenijssel.nl. Inschrijven 
is gratis. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

19.30 uur - 21.30 uur
Jouw VvE-gebouw verduurzamen
Locatie: Gemeentewerf, Groenedijk 10
Wil je met jouw VvE jouw gebouw 
verduurzamen? En heb je hier 
vragen over of ben je erg benieuwd 
hoe andere VvE’s dit aanpakken? De 
gemeente en partners organiseren 
samen een informatieavond voor 
VvE’s. Tijdens de avond kun je in 
gesprek met diverse professionals 
en andere VvE bewoners. Maak 
jouw keuze uit verschillende 
onderwerpen, zoals leningen en 
subsidies, juridische vraag stukken, 
hoe te beginnen, aardgasvrij 
Capelle en zonnepanelen. 
Inschrijven is gratis en kan via 
www.duurzaamcapelle.nl/agenda.

Woensdag 12 oktober

10.00 uur - 16.00 uur
Kom langs in het Capelse 
Energieloket
Locatie: Amnestyplein 3
Kom naar het Energieloket. Je kunt 
hier terecht met al je vragen over 
het verduurzamen en vergroenen 
van jouw woning. Ook kom je hier te 
weten wat een aardgasvrij Capelle 
voor jouw woning betekent. Voor elke 
bezoeker is er een groen cadeautje.

12.00 uur - 18.00 uur
Energieloket on tour in Capelle-
West, ‘s-Gravenland en Fascinatio
Locatie: Wijkcentrum de Harp, 
Jan de Geusrede 39F
Krijg tips om energie te besparen en 
kom langs met al je vragen over het 
verduurzamen van je woning.

14.30 uur - 17.00 uur
Groene speurtocht in het Schollebos
Locatie: speeltuin Ravottia in Schollebos
Deze middag staat in het teken van 
de natuur in de Herfst. Tijdens de 
Schollebos Herfst belevings route kan 
je met het hele gezin op pad met de 
herfstspeurtocht en kom je onderweg 
langs diverse kraampjes met 
leuke, leerzame natuuractiviteiten. 
Aanmelden kan gratis via 
schollebos@capelleaandenijssel.nl, 
vrij inlopen is ook mogelijk. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar.

16.00 uur - 18.00 uur
Samen maken we Capelle-West, 
‘s-Gravenland en Fascinatio groener
Locatie: Wijkcentrum de Harp, 
Jan de Geusrede 39F
Wip een tegel in je tuin of fleur je 
balkon op! Haal een gratis zakje 
bloembollen op bij het Huis van de 
Wijk Fascinatio. Op = op. Natuurlijk 
ben je ook als bewoner van een 
andere wijk van harte welkom!

19.30 uur - 21.00 uur
Workshop Warmtepompen door 
Energiecollectief Capelle
Locatie: Gemeentewerf, Groenedijk 10 
De vraag naar informatie over 
warmte pompen groeit momenteel 
sterk. Ook bij het Energiecollectief 
Capelle (ECC) komen veel vragen 
hierover binnen. Sinds 2017 
onderzoekt een werkgroep binnen 
het ECC welke oplossingen en 
voordelen de verschillende types 
warmte pompen bieden. Deze 
kennis deelt het ECC graag met de 
Capellenaren die een warmtepomp 
overwegen. Capellenaren die 
al ervaring hebben met een 
warmtepomp zijn ook welkom om 
in de workshops hun ervaring te 
delen. Aanmelden kan gratis via 
www.duurzaamcapelle.nl/agenda 
of via zon.energiewijzercapelle@
gmail.com

Donderdag 13 oktober

10:00 uur - 16:00 uur
Bezoek de duurzaamheidsmarkt
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Vandaag is de weekmarkt van Capelle aan 
den IJssel uitgebreid met kraampjes waar je 
alle informatie kunt vinden over vergroenen 
en verduur zamen. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kun je hier alles 
vinden over isoleren, zonnepanelen, wat 
een aardgasvrij Capelle betekent voor uw 
woning, het verduurzamen van een VvE, het 
aanleggen van een groen dak, een groene 
tuin en nog veel meer. Op de markt kun 
je ook je gratis Energiebox met energie-
besparende producten afhalen (alleen voor 
Capellenaren die de box nog niet hebben). 
Speciaal tijdens de markt is er ook een 
adviseur van het Regionaal Energieloket 
aanwezig.

10.00 uur - 20.00 uur
Samen maken we Middelwatering groener
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Wip een tegel in je tuin of fleur je balkon op! 
Haal een gratis zakje bloembollen op in het 
Capelse Energieloket op het Amnestyplein 
3. Op = op. Natuurlijk ben je ook als bewoner 
van een andere wijk van harte welkom!

14.00 uur - 17.00 uur
Laat je apparaten repareren 
bij het Repair Café
Locatie: Buurthuis de Fluiter, Wiekslag 4
Heb je nog een kapotte afstandsbediening, 
föhn of lamp staan? Geen zorgen! Het Repair 
Café repareert jouw apparatuur graag. 
Reparaties kunnen tot uiterlijk 16:30 uur 
ingebracht worden, grotere reparaties graag 
eerder.

15.00 uur - 16.00 uur
Voorleesuurtje in Bibliotheek 
Capelle Centrum
Locatie: Bibliotheek Capelle Centrum aan het 
Stadsplein
Tijdens het voorleesuur lezen wij vandaag 
voor uit boekjes met het thema groen en 
duurzaam. Alle kinderen zijn welkom. 
Aanmelden is niet nodig, er geldt een vrije 
inloop. Tot dan!

16.00 uur - 20.00 uur
Eerste hulp bij het verduurzamen 
van uw woning
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Speciaal voor de Week van de Duurzaamheid 
is het Capelse Energieloket in de avond 
geopend. Een adviseur van het Regionaal 
Energieloket is aanwezig om jou te 
adviseren over het verduur zamen van 
jouw woning. Kom alles te weten over de 
(technische) mogelijkheden, subsidies en 
financiering. Voor elke bezoeker ligt er een 
groen cadeautje klaar.

16.00 uur - 18.30 uur
Capelle in transitie: Symposium 
voor ondernemers
Locatie: Isala Theater aan het Stadsplein
Een middag met inspiratie over belangrijke 
onderwerpen als de energietransitie en 
circulaire economie, maar ook concrete tips 
en voorbeelden door en voor ondernemers 
over hoe je jouw bedrijf toekomstbestendig 
kunt maken. Energie besparing en 
opwekking, duurzame mobiliteit, grondstof 
gebruik en vermindering van afval 
worden aan de hand van voorbeelden 
binnen Capelle besproken. Tot slot doet 
Gemeente Capelle aan den IJssel een mooi 
aanbod rondom deze thema’s dat je niet 
wilt missen. Aanmelden kan gratis via 
www.enc-capelle.nl.

Vrijdag 14 oktober

10.00 uur - 16.00 uur
Kom langs in het Capelse Energieloket
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Kom naar het Energieloket. Je kunt 
hier terecht met al je vragen over het 
verduurzamen en vergroenen van jouw 
woning. Ook kom je hier te weten wat een 
aardgasvrij Capelle voor jouw woning 
betekent. Alle bezoekers ontvangen een 
duurzaam cadeau.

12.00 uur - 18.00 uur
Energieloket on tour in Oostgaarde
Locatie: Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5B
Krijg tips om energie te besparen en 
kom langs met al je vragen over het 
verduurzamen van je woning.

16.00 uur - 18.00 uur
Samen maken we Oostgaarde groener
Locatie: Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5B
Wip een tegel in je tuin of fleur je balkon 
op! Haal een gratis zakje bloembollen op bij 
het Huis van de Wijk Oostgaarde. Op = op. 
Natuurlijk ben je ook als bewoner van een 
andere wijk van harte welkom!

Zaterdag 15 oktober

12.00 uur - 14.00 uur
Uitreiking Duurzaamste 
Initiatief - Maak Capelle
Locatie: Energieloket, Amnestyplein 3
Vandaag wordt de geldprijs van €1.000,- 
uitgereikt aan de winnaar met het 
duurzaamste initiatief, onder het genot van 
een feestelijk hapje en drankje.

11.00 uur - 17.00 uur
Band op Spanning
Locatie: Parkeerterrein Albert Heijn Koperwiek
Medewerkers van Band op Spanning 
pompen jouw 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!

14.00 uur - 17.00 uur
Rondleiding bij Golfclub Capelle 
en Sporthal Schenkel
Locatie: Startpunt Golfclub Capelle
Krijg een rondleiding door de groene 
en duurzame Golfclub Capelle en 
sporthal Schenkel. Beide clubs vinden 
groen onderhoud zeer belangrijk en 
vinden duurzaamheid binnen de club 
belangrijk. Aanmelden kan gratis via 
www.sportiefcapelle.nl. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

Duurzaam
      Capelle


