WEEK VAN DE
DUURZAAMHEID
MOERDIJK
4 T/M 9 NOVEMBER 2019

De Week van de Duurzaamheid staat dit jaar in het teken van
duurzame energie. Nieuwsgierig naar wat we in Moerdijk al doen?
Of zelf aan slag? Kom naar onze activiteiten.
* Deze activiteit is
niet openbaar

MAANDAG

Energie in
de klas!*

DINSDAG

Energiescan bij
bedrijven*

4 NOV
5 NOV
DINSDAG

5 NOV

Moerdijks
Energiek
Café

KIJK VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE OP

WOENSDAG

6 NOV

Energielab
in de bieb

VRIJDAG

Filmavond met
ideeënpolonaise

ZATERDAG

Open Dag
Duurzame
Gebouwen

8 NOV
9 NOV
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PROGRAMMA
MAANDAG

Energie in de klas!

Deze activiteit is niet openbaar

DINSDAG

Energiescan bij bedrijven

Deze activiteit is niet openbaar

DINSDAG

Moerdijks Energiek Café

4 NOV
5 NOV
5 NOV

Kom
ook!
WOENSDAG

6 NOV

De hele week organiseren scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang verschillende
duurzaamheidsactiviteiten voor kinderen. Op een speelse manier maken zij kennis met duurzame
energie. Want zij zijn de toekomst! Op maandag wordt de schoolweek afgetrapt door de middelbare
scholieren van het Technasium met duurzaamheidspresentaties.

Verschillende kleine bedrijven in gemeente Moerdijk krijgen bezoek van studenten van Avans voor een
Energiescan. Ze gaan samen met een energiecoach van Energiek Moerdijk op pad. Theater de Schuur,
voorbeeldlocatie van verduurzaming, verzorgt de aftrap voor de studenten met een rondleiding.

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar duurzame energie organiseren we het Moerdijks Energiek Café!
Met diverse workshops, praktisch advies voor duurzamer leven, een bedrijvenmarkt (profit en nonprofit), inspirerende verhalen over energieprojecten van inwoners. Ga naar één van de workshops over
klimaatvriendelijk gedrag, zonnepanelen of Viking Circles. Laat je adviseren over een duurzamer huis. Of sta
in ‘virtual reality’ bovenop een windmolen!
Voor wie: alle inwoners, ondernemers en verenigingen in Moerdijk met interesse voor duurzame energie.
Je bent welkom in Zalencentrum De Parel, Prinses Margrietstraat 15, Fijnaart.
Aanvang: 19:30 uur (tot 22:00 uur)

Energielab in de bieb

Voor alle kinderen en hun ouders, oma’s en opa’s: kom op woensdagmiddag naar het
energielab! Doe proefjes met energie samen met echte energieprofs.
Voor wie: kinderen (4-12) en hun ouders en opa’s en oma’s.
Tussen 14:00 en 17:00 uur ben je welkom in de Bibliotheek Zevenbergen, Kasteelweg 3.

VRIJDAG

Filmavond met ideeënpolonaise

ZATERDAG

Open Dag Duurzame Gebouwen

8 NOV
9 NOV

We proosten op het weekend tijdens een avond vol beeld en geluid over klimaat en duurzaamheid. Ga
lekker zitten voor de ideeënpolonaise: korte presentaties vol klimaatideeën van mensen in Moerdijk. En
daarna genieten van de Emmy Award winnende film: Years of Living Dangerously
Aanvang 20:00 uur - gratis entree
De Niervaert Klundert (De Babbelaar), Molenvliet 7

Als afsluiter van de Week kun je een kijkje nemen op verschillende duurzame locaties waar mensen in
Moerdijk duurzaam bezig zijn. Voor inspiratie en ideeën om zelf het komende jaar ook energiezuinig of
met duurzame materialen aan de slag te gaan. Voor jezelf én het klimaat. Kijk voor alle locaties en tijden
op energiekmoerdijk.nl/doemee
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