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Markt - Grote Kerk

Wijk bij Duurstede
· Fairtrade modeshow ·
· Huis van de Toekomst ·
· Proefrijden elektrische auto’s ·

Steek je energie in duurzaamheid
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13.00 - 17.00 uur
Markt - Grote Kerk
· Fairtrade modeshow ·
met vele·mogelijkheden
ontwikkelingen.
Huis van endenieuwe
Toekomst
· Hierdoor wordt het gemakkelijk(er)
te kiezen voor een duurzame manier van leven. Loop niet langer allerlei bedrijven af,
· Proefrijden
elektrische
· die bij u en uw budget passen.
stop
met zoeken op internet
naar duurzameauto’s
oplossingen
Op weg naar een duurzame leefstijl: Maak gratis en in korte tijd kennis

Wijk bij Duurstede
Kom zelf ervaren wat duurzaamheid voor u kan betekenen!

Een greep uit het aanbod van de Markt van de Toekomst:

•
Proefrit in elektrische auto’s en op elektrische fietsen
•Steek
Ontdek
hoe het Huisin
vanduurzaamheid
de Toekomst eruit kan zien. Informatie over isolatie,
je energie
energieterugwin-systemen, zonnepanelen, diverse soorten verwarming,
biobased materialen, ecologisch ontwerpen en bouwen, enz.  
•
Fairtrade modeshow, samen met lokale modewinkels. Duurzame kleding,
fairtrade stoffen en de Wereldwinkel
•
Zonnepanelen op uw dak? Vraag diverse ondernemers ernaar.
•
De EigenWijkse Energie Coöperatie: duurzame elektriciteit en gas, dat deels in
onze eigen gemeente wordt opgewekt. Stap nu over!
•
Hout stoken zonder rookoverlast
•
Welk kind wekt door te fietsen de meeste energie op? Fiets tegen elkaar!
•
Kom werkstukken van basisscholen bekijken in de Grote Kerk: hoe zien kinderen
een duurzame school of klas?

· Fairtrade modeshow ·
· Huis van de Toekomst ·
· Proefrijden elektrische auto’s ·

De Markt van de Toekomst wordt georganiseerd door inwoners,
lokale en regionale ondernemers en de gemeente, met hulp van
leerlingen van het Revius Lyceum uit Wijk bij Duurstede.

Steek je energie in duurzaamheid

