Hellendoorn geeft energie! Oktober is de Maand
van de Duurzaamheid in de gemeente Hellendoorn.
Voor jong en oud organiseren we activiteiten rond
het thema. We zetten duurzaamheid op de agenda en
hebben leuke activiteiten voor je!

Activiteiten tijdens de

Maand van de Duurzaamheid
8 oktober

Zet de
activiteiten
in je agenda
en doe mee!

30 oktober

Dag van Duurzaam Onderwijs

Duurzaamheidsmarkt

Basisscholen ontvangen een duurzaamheidspakket en kunnen
hiermee aan de slag. Het pakket is samengesteld door het Platform
Duurzaam Hellendoorn, de Fairtrade werkgroep en de gemeente.

Duurzaamheidsmarkt op de Grotestraat in Nijverdal
van 12:00 tot 16:00 uur.

16, 23 en 30 oktober

Wooncoaches on tour
Hoe verdien ik geld met het verduurzamen van mijn woning?
Ga met ons in gesprek over duurzaamheid: waarom moeten we van
het gas af? Wat kan ik zelf doen om mijn woning te verduurzamen?
Het gesprek vindt plaats onder het genot van een Fairtrade kopje
koffie of thee. Dat geeft energie! Ga met ons in gesprek in het
centrum van de dorpskernen:
16 oktober Daarle: 10:00 tot 12:00 uur | Daarlerveen: 13:30 tot 15:30 uur
23 oktober Haarle: 10:00 tot 12:00 uur | Hellendoorn: 13:30 tot 15:30 uur
Op 30 oktober tijdens de Duurzaamheidsmarkt in het centrum van
Nijverdal: 12:00 -16:00 uur

30 oktober

Nacht van de nacht

doe
ook
mee!

In de nacht van 30 oktober doven honderden bedrijven en
gemeenten door het hele land de lichten van hun gebouwen
en bedrijfspanden. www.nachtvandenacht.nl/

30 oktober t/m 7 november

Fairtrade week

Tijdens de Fairtrade week delen deelnemende winkeliers een
‘theemomentje’ uit aan klanten. Ook worden er Fairtrade producten
ingezameld voor de Voedselbank.

30 oktober en 6 november

4 november

Op 30 oktober en 6 november zetten duurzame huizen hun deuren
open. Wil je weten hoe een aantal inwoners hun huis
verduurzaamd hebben? Bezoek dan een van de huizen!
Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl, meld je aan en doe mee!

In het ZINiN Theater vindt van 19:30 tot 21:30 uur de jaarlijkse
Duurzaamheidsavond plaats.

Nationale Duurzame Huizen Route

28 oktober t/m 5 november

Nationale klimaatweek

Tijdens deze hele week zijn er verschillende activiteiten in het
Duurzaamheidscentrum. Elke dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
(behalve op zondag 31 oktober). Ook vindt de verkiezing van de
Klimaatburgemeester plaats. Meer informatie over de Nationale
Klimaatweek: www.iedereendoetwat.nl/nkw

Duurzaamheidsavond

