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Feestelijke aftrap 
De burgemeester en de jonge klimaatburgemeester 
geven samen het startsein voor de Klimaatweek 
in Krimpen.

Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Waar: Raadhuis

ZIN-wandeling
Wandel mee met ZIN in Groen. Eerst in stilte: laat je 
gedachten gaan en geniet van wat je onderweg 
tegenkomt. Daarna gaan we wandelend in gesprek 
over het thema ‘vreugdevol verduurzamen’.

Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Vertrek: De Wingerd, Populierenlaan 90A
Aanmelden: niet nodig

Expeditie dier vermist 
Doe mee met de speurtocht door natuurgebied 
Krimpenerhout. Leer over de gevolgen van klimaat
verandering. Maar ook hoe we allemaal een steentje 
bijdragen aan een beter klimaat. Haal de speurtocht 
op bij Synerkri in Sporthal De Boog.

Waar: Krimpenerhout
Leeftijd: 4 – 10 jaar
Ophalen speurtocht: Sporthal De Boog  
(9.00  16.00 uur)
Aanmelden:  
synerkri.nl/activiteitenagenda/ 
speurtochtexpeditiediervermist

Klimaatrace
Ben jij snel en slim? Doe mee met de Klimaatrace van 
Synerkri. Beantwoord de vragen uit de klimaatquiz en 
leg de hindernisbaan als snelste af. Zo maak je kans op 
een duurzame prijs. 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur Leeftijd: 10  15 jaar
Waar: Sporthal De Boog Aanmelden: niet nodig

Excursie voor VvE’s
De besturen van VvE’s bezoeken het grootste 
 duurzaamheidscentrum van Nederland. 

Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Aanmelden: alle VvEbesturen kregen al 
een  uitnodiging via de post.

Online Q&A met Dumoco+ 
Ontdek alles over de Dumoco+app waarmee je 
duurzamer reist door Krimpen. Spaar punten voor je 
duurzame reiskeuzes en krijg een beloning.

Tijd: 20.00 uur
Live op Instagram: @krimpenduurzaam
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Online avond: energie besparen
Snel en makkelijk energie besparen? De experts van het 
Regionaal Energieloket geven advies. En beantwoorden 
al je vragen. De tips zijn handig voor iedereen: huurders 
en huiseigenaren. En je kunt er meteen mee aan de slag.

Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Aanmelden: regionaalenergieloket.nl/ 
krimpenaandenijssel

•  Duurzaame lessen op basisscholen door Aardvlinder
•  Klimaatgym in de sportlessen van Synerkri
•  Gratis duurzame tips:  

@olokrimpenerwaardcollege op Instagram
•  Klimaat-escaperoom op scholen via 

 Jongerenwerk Krimpen

Krimpense Klimaatdag
Ontdek alles over duurzaamheid in Krimpen. Kom 
langs, want er is van alles te doen voor jong en oud.
Tijd: 12.00 – 17.00 uur
Waar: oude Rabobank, Raadhuisplein 4

Kledingruil
Heb je kleren die je niet meer draagt? Ruil ze gratis voor 
iets anders. Dames, heren en kinderkleding welkom. 
Als het maar heel, schoon en zonder vlekken is.
Inbreng: maximaal 20 stuks.

Pannenkoeken bakken
Probeer koken op inductie uit. En bak zelf een heerlijke 
pannenkoek. Eet smakelijk!

Vragen? Mail naar duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl of bel 14 0180.

krimpenaandenijssel.nl/klimaatweek

@krimpenduurzaam
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Extra duurzaam doen? 
Neem dan je eigen  

beker mee.
Gratis energie-advies
De WoonWijzerWagen staat voor de deur. Stel al je vragen over 
duurzaam en energiezuinig wonen aan de energieexperts. 

Haal je WoonWijzerBox op 
Heb jij als huurder nog geen WoonWijzerBox besteld? Kom 
langs met je voucher die deze week in de bus valt. En krijg 
€90 aan producten om energie te besparen. 1 Box per 
woonadres en op = op. 

Jongerentheater Quint
12.45 uur: een voorproefje uit de voorstelling  
Jaap en de Bonenstaak – Climate War. 
15.30 uur: doe mee met de workshop duurzaam theater. 
Aanmelden via Synerkri. Leeftijd: 6 – 10 jaar. 

Afval prikken 
Erger jij je wel eens aan zwerfafval? KrimpenSchoon doet 
er wat aan met hun opruimacties. Prik je een rondje mee?

Duurzame markt
Wat zijn we blij met onze duurzame partners uit Krimpen 
en omgeving. Ontmoet ze hier, stel je vragen. En sluit je 
misschien wel aan bij een van de initiatieven. 

Ontdek de nieuwe website
Krimpen Duurzaam heeft een nieuwe website:  
krimpenduurzaam.nl. Kom hem deze dag als  
eerste uitproberen.


