zondag 1 oktober 12 – 16 uur
Appelproeverij

SaraMare, Havervelden 4
unieke natuurlijke uitvaartwaden, cocons en kistlopers.
Sjamanitas, Havervelden 4
originele tassen van wol en leer
Nic & Mic Ocean Sole, Hemelrijk 2
expo met kunst van slippers en indrukwekkende film van
Ocean Sole.
Helicon MBO-opleiding, Schouwrooij 2
de nieuwe hal is geopend

zaterdag 7 oktober 12 – 16 uur
Groene Innovatie Route

maandag 9 oktober 2017, 12.00 – 16.00 uur

Boomgaard Indenhof bij de gemeentevijver
In de supermarkt zijn er 5 soorten appels. Maar hier op
deze markt proef je dat er veel meer soorten lekker smaken! Lekker, leerzaam en lokaal. Leuk voor kinderen. Ook
zijn er allerlei andere kraampjes met duurzame producten.
Wegens tegenvallende oogst is de sappers niet beschikbaar. Ggeorganiseerd door Lokale Agenda ‘21

industrieterrein Ladonk
officiële opening door wethouder Eric van den Broek om 12
uur op terrein van Garage Van de Sande
ENERGIEROUTE
Ecomediairs, in het pand van kringloopwinkel Het Goed
advies over je huis energieneutraal maken
Dijkhuizen electrotechniek, Mijlstraat 28d
laat zuinige en verrassende LED verlichting zien en laat je
verwonderen in diverse showrooms.
Freenergics, Industrieweg 7
showroom met zonnepanelen
ROUTE OVER MOBILITEIT
Alles over Autodelen, terrein bij Garagebedrijf Van de Sande. Informatie over autodelen.
Georganiseerd met Transitie Boxtel
Bike totaal Jack Leijten, terrein van Garage Van de Sande.
Je kunt elektrische fietsen testen en uitleg over electrische
fietsen en speed pedelecs.
Ecotap, Industrieweg 4.
Laadpalen voor auto’s, fietsen, scooters en scootmobielen.
Garage Van de Sande, Ladonkseweg 22.
Garage Van de Sande vertelt hoe zij duurzaam werken met
energie, afval en tweedehands onderdelen.
RECYCLING
Dimaen BV, Hemelrijk 8.
Unieke demonstratie van innovatieve scheidingstechniek
van zaden en plastics
De gemeentewerf, gebouw 200 m. voor de Milieustraat
het verhaal achter de gemeentewerf
Holland Recycling, Bekijk het proces van recycling van
apparaten en de demontagewerkplaats met mensen met
een (arbeids)beperking
Wagenaars grond- en bouwstoffen, tegenover Het Goed
Uitleg over recycling van grond en puin.
WSD-groep, Schouwrooij 20. WSD laat zien op welke
gebieden zij haar mensen inzet.
CONSUMENTENPRODUCTEN
Het Goed, Industrieweg 6
kringloopwinkel met Ecomediairs voor energieadvies naar
energieneutraal
Li design, Havervelden 4
bijzonder producten van struisvogels

Repair Café
in gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe nieuwstraat 2
Kom met je defecte apparaat of kapotte kleding en laat de
reparatiedokters proberen je favoriete item weer als nieuw
te krijgen. Betaal aub wat het je waard is.

dinsdag 10 oktober
op diverse basisscholen
gastlessen en natuurbeleving

dinsdag 10 oktober 20 – 22 uur
Duurzaamheidsprijs 2017
Werkgroep Lokale Agenda 21 organiseert weer de duurzaamheidsavond. Indieners van projecten, ideeën en
personen zullen daar motiveren waarom zij in aanmerking
zouden moeten komen voor de duurzaamheidsprijs. De
winnaar van de duurzaamheidsprijs 2016 zal inzicht geven
in de besteding ervan. Het publiek kan via een stemming
een publieksprijs toekennen. De jury zal de winnaars van
de duurzaamheidsprijzen en de motivering ervoor bekendmaken. Inderdaad prijzen, want we hebben dit jaar gekozen
voor prijzen van 500, 300 en 200 €.

woensdag 11 en donderdag 12 oktober
Tent met informatie en demonstratie naar energieneutraal
woensdag 11 oktober van 16 tot 20 uur in de muziekkiosk,
centrum Liempde
en op donderdag 12 van 16 tot 20 uur op het Newtonplein
in de wijk In Goede Aarde
De Ecomediairs, Freenergics en Lucius.nu voor duurzame
energieoplossingen geven een demonstratie van zonnepanelen en warmtepompen en je krijgt informatie over je
energierekening naar nul brengen.

zaterdag 14 oktober 11 – 15 uur
Start voedselbos en klussen in en rondom de wei
op De Kleine Aarde met het KleineAardeNetwerk

zaterdag 14 oktober 11 – 11.45 uur
Buurtplantdag op Zonneglans en Hoogheem
Wil je ook meer eetbare planten in je buurt? neem contact
op met eetbaarboxtel.nl

