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1. Duurzaamheidsavond 8 oktober 2019: gastspreker Ed Nijpels
Ook dit jaar is er weer een week van de duurzaamheid en wel van 7 tot en met 13 oktober. We hebben jullie al eerder
gevraagd om deze data te noteren in jullie agenda. Alle activiteiten in deze weken organiseren we samen met de
gemeente en vanuit het Platform wordt dit gedaan door de werkgroep Activiteiten en Communicatie.
Op dinsdag 8 oktober is er vanaf 19.30 uur een duurzaamheidsavond in
het ZINiN-theater. Gastspreker is Ed Nijpels, de voorzitter van de
Klimaattafels, waar met heel veel partijen het Klimaatakkoord is
opgesteld. Een akkoord waar we de komende tientallen jaren allemaal
mee te maken krijgen. Daarnaast presenteren een aantal initiatieven uit
de gemeente waarmee ze bezig zijn en wordt het Duurzame Compliment
doorgegeven.
De toegang voor deze avond is gratis, evenals een kop koffie.

2. Dag van de Duurzaamheid: 10 oktober 2019: Voorlezers gevraagd
Net als vorig jaar wordt er op 10 oktober weer voorgelezen op de
Hellendoornse basisscholen. Vorig jaar deden 17 van de 21 scholen mee, dit
jaar proberen we dat alle basisscholen mee gaan doen.
De voorlezers van vorig jaar doen in principe weer mee, maar we kunnen nog
nieuwe voorlezers gebruiken.
Heb je dus belangstelling om op donderdagmorgen 10 oktober tussen 09.00
en 12.00 uur op één of twee basisscholen in één of meerdere groepen voor te
lezen, meld je dan aan via platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.
Op maandag 7 oktober om 19.30 uur komen we bij elkaar om ervaringen en
tips uit te wisselen.

3. Duurzaamheidsmarkt zaterdag 12 oktober 2019
Op zaterdag 12 oktober organiseren we weer van 12.00 tot
16.00 uur een duurzaamheidsmarkt op het Henri Dunantplein in
Nijverdal. Diverse organisaties en ondernemers verkopen daar
hun duurzame producten en presenteren daar hun duurzame
oplossingen voor de toekomst. Dat geldt zowel voor voeding,
energie, water enz.dKen je nog mensen, benader ze dan of ze
mee willen doen!
Vanuit de gemeente zal er met name aandacht besteed worden
aan de vermindering van afval, de scheiding en de verwerking
van afval. Ook wordt er aandacht besteed aan de uiterste
houdbaarheid van producten en de verwerking van producten.
Tot slot verzorgen een aantal duurzaamheidsambassadeurs een
optreden.
We zijn nog op zoek naar duurzaamheidsambassadeurs die op andere manieren hun steentje willen bijdragen, wil je
ons helpen die middag of in de aanloop daar naar toe, mail dan naar platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.

4. Platform zoekt nog een voorzitter en deelnemers
Als Platform zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter en ook nieuwe deelnemers in de werkgroepen Activiteiten
en Communicatie, Energie, Educatie en een nog op te starten werkgroep Biodiversiteit en Voedsel zijn van harte
welkom. Heb je interesse of wil je een gesprek hierover, mail dan naar platformduurzaamhellendoorn@gmail.com.

