
28 oktober tot en 
met 6 novemberK

Krimpense Klimaatweek

Op www.krimpenaandenijssel.nl/klimaatweken 
vindt u het complete programma en meer infor-
matie. Bij alle activiteiten houden we rekening 
met de dan geldende coronamaatregelen.  
Houd onze website en social media in de gaten.



Aftrap Krimpense Klimaatweek

Krimpen aan den IJssel krijgt 
speciaal voor de Klimaatweek 
een klimaatburgemeester. De 
wethouder voor Duurzaam-
heid, Wubbo Tempel, opent van 
10.00 tot 11.00 uur samen met de 
klimaatburgemeester  officieel 
de Klimaatweek. Ook gaat de 
klas van de klimaatburgemees-
ter met prikkers aan de slag om 
rond het Raadhuisplein het afval 
op te ruimen.

28 oktober

Klimaatbingo

Kinderen en jongeren kunnen 
meedoen aan de klimaatbingo. 
Maak 9 foto’s over onderwerpen 
die met het klimaat te maken 
hebben en maak kans op mooie 
prijzen. De onderwerpen staan 
op de bingokaart die je kan op-
halen bij Synerkri. Ook vind je 
de kaart op www.krimpenaan 
denijssel.nl/klimaatweken.

28 oktober tot 
4 november

Webinar Energie Besparen voor 
huurders

Samen met het Regionaal 
Energieloket organiseren we 
voor huurders van 19.30 tot 
20.30 uur een webinar over het 
besparen van energie. U krijgt 
tijdens deze avond handige tips 
en antwoord op vragen als: hoe 
kies ik de juiste ledlamp? En hoe 
gebruik ik radiatorfolie? Aan-
melden kan op www.regionaal 
energieloket.nl/acties.

28 oktober

Duurzame Huizen Route

Neem een kijkje in 1 (of meer) 
duurzame woning(en) in 
de buurt tijdens de Duurzame 
Huizen Route. Laat u vertellen 
wat u allemaal kunt doen om uw 
huis zelf duurzamer te maken. 
Reserveer een plekje voor een 
woningbezoek via
 www.duurzamehuizenroute.nl. 

30 oktober en
6 november

Webinar TransitieVisie Warmte

Hoe kunnen we in de komende 
jaren Krimpen aardgasvrij ma-
ken? Hoe gaan we onze huizen 
verwarmen en ons eten koken. 
In deze webinar nemen we u 
mee in de reis daar naartoe. De 
webinar duurt van 19.30 tot 21.00 
uur. Als u zich heeft aangemeld, 
ontvangt u een link voor de 
webinar. Aanmelden doet u via 
www.krimpenaandenijssel.nl/
klimaatweken.

27 oktober
Informatieavond Zonne-energie

We organiseren van 19.30 tot 
21.00 uur een informatieavond 
over zonne-energie in het  
Krimpenerwaard College.  
Wilt u zonnepanelen aanschaf-
fen, maar heeft u nog vragen? 
Stel deze op de informatieavond 
aan de gemeente en installateur.  
U kunt meteen gebruikmaken 
van een aantrekkelijke kortings-
actie. Aanmelden is niet nodig.

2 november

ZIN-wandeling

ZIN in Groen organiseert van 
19.30 tot 20.30 uur een ZIN-
wandeling. Zij nemen u mee om 
het eerste gedeelte te wande-
len in stilte om vervolgens het 
gesprek te beginnen over het 
thema duurzaamheid. 
De wandeling start bij 
Volkstuinenvereniging 
De Amateur. Aanmelden is niet 
nodig.

2 november
Duurzaam programma in 
Kerkgebouw de Rank

Het goede leven: over geloof in 
duurzaamheid. Van 20.00 tot 
21.30 uur is er programma met 
voorgedragen columns, muziek, 
film, talkshow, catwalk met 
kringloopkleding en stellingen 
met de tool mentimeter. Van 
21.30 tot 22.00 uur kunt u met 
elkaar in gesprek over geloof in 
duurzaamheid. Aanmelden is 
niet nodig.

4 november
Afsluiting Klimaatweek

Van 13.00 en 17.00 uur zijn er 
activiteiten voor jong en oud in 
het Krimpenerwaard College. 
Zoals  een theaterstuk voor 
kinderen, de workshop ‘Kunst 
met afval’ voor kinderen en de 
workshop Koken op inductie en 
elektra voor volwassen. Ook zijn 
de kerngroep Fairtrade, Recht-
streex, Energiek Krimpen en het 
Repaircafé er en staat de Woon-
WijzerWagen daar met artikelen 
voor uw WoonWijzerBox.

6 november


