Activiteitenkalender Klimaatweek
28 oktober t/m 5 november

28 oktober

1 november

Kick-off klimaatweek

Webinar circulaire bouw

Duurzaam spreekuur

Locatie: Overal | Tijd: hele dag

Locatie: Online | Tijd: 12.00 – 13.00 u

Locatie: de Boekenberg | Tijd: 19.00 – 20.30 u

Vandaag begint de Klimaatweek! Dit trappen
we online af met verschillende inspirerende
filmpjes en duurzaamheidtips. Volg Wij.Doen.
Groen. op Instagram voor alle updates rondom
de Klimaatweek.

Circulair bouwen, renoveren of beheren.
Een relatief nieuw, maar belangrijk thema.
Hebt u circulaire ambities of wilt u zich in
dit onderwerp verdiepen? Dan helpt dit
webinar u op weg!

Nog geen thermocard opgehaald? Dat kan
ook tijdens dit spreekuur. Zo meet u gemakkelijk ‘energie-lekkage’ in huis. Ook geeft de
energiecoach tijdens het spreekuur diverse
duurzaamheidtips en kun je vragen stellen.

29 oktober

3 november

5 november

Weekmarkt Heenvliet

Weekmarkt Zuidland

Workshop ‘De levende tuin’

Locatie: Toldam | Tijd: 10.00 – 14.00 u

Locatie: Breedstraat | Tijd: 10.00 – 14.00 u

Locatie: Dorpshuis, Abbenbroek | Tijd: 19.00 – 20.00 u

Kom naar de weekmarkt en krijg informatie
over acties voor uw huis (bijv. zonnepanelen).
U ontvangt ook een gratis thermocard!
Hiermee kunt u zien hoe goed uw woning
is geïsoleerd.

Kom naar de weekmarkt en krijg informatie
over acties voor uw huis (bijv. zonnepanelen).
U ontvangt ook een gratis thermocard!
Hiermee kunt u zien hoe goed uw woning
is geïsoleerd.

Heeft u vooral tegels in de tuin liggen?
Tijdens deze workshop legt een professionele
hovenier uit hoe u het beste uw tuin kunt
vergroenen. U krijgt praktische tips en
ontvangt een leuk presentje om gelijk
mee aan de slag te gaan. De avond wordt
geopend door wethouder Igor Bal.

30 oktober

4 november

Weekmarkt Spijkenisse

Duurzaamheidskring

Locatie: Raadhuislaan | Tijd: 10.00 – 14.00 u

Locatie: Reinis, Spijkenisse | Tijd: 12.00 – 13.00 u

Kom naar de weekmarkt en krijg informatie
over acties voor uw huis (bijv. zonnepanelen).
U ontvangt ook een gratis thermocard!
Hiermee kunt u zien hoe goed uw woning
is geïsoleerd.

Ondernemers komen regelmatig bijeen om
te bespreken hoe de duurzaamheid in Nissewaard vergroot kan worden. U bent welkom
om langs te komen en mee te praten.

Meer informatie? www.wijdoengroen.nu
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