
Woensdag 5 oktober 2022Samen doen, Samen groen
Kom jij ook? 

Aan de slag met energie

Checklist voor een geslaagde dag uit

Wist je al dat verduurzamen leuk is en heel veel voordelen heeft? Tijdens het 
festival Samen doen, Samen Groen laten we zien, horen én proeven wat er  
allemaal kan. Het evenement is een aanrader voor jong én oud. Terwijl de 
kinderen knutselen met afval of een duik nemen in het doppenzwembad, doe 
jij inspiratie op voor jouw tuin- en bespaarplannen. En er is nog veel meer! 
Praktische tips, duurzame activiteiten en volop entertainment. Wil jij ontdek-
ken hoe jij jouw steentje bij kunt dragen aan een duurzamer Waalwijk, Waspik 
en Sprang-Capelle? Kom ook!

Entree is gratis!

Zaterdag 8 oktober  
12.30 - 17.30 Uur

Hooisteeg, raadhuisplein en winterdijk 30b in Waalwijk

Samen met theatercollectief EELT kun je de 
kracht van de wind op verschillende manieren 
beleven. Er is voor kinderen een danswork-
shop én een interactieve theaterworkshop 
waarin de wind centraal staat. En ouders  
wanneer de wind waait waar het niet gaan  
kan, voel je vrij om gezellig mee te doen.  
Iets anders doen? Geniet dan van een  
korte film ‘Vier de Wind’. 

DANS ALS DE WIND EN ZIE WAAR  
DE WIND JE NAARTOE WAAIT 

Kijk voor het complete programma op www.waalwijk.nl/samendoensamengroen

Ook Langstraat Energie en LangstraatZon zijn van de 
partij. Zij vertellen je alles over het energiepark in Waal-
wijk én over het nieuwe energieloket waar je binnenkort 
naar binnen kunt wandelen met al jouw vragen over het 
verduurzamen van je woning. De moeite waard om een 
kijkje te nemen!

VOORPROEFJE VAN HET ENERGIELOKET

We kennen het allemaal: het wikken en wegen voordat 
je een grote aankoop doet. Hoe zit dit met elektrische 
auto’s? Zo’n elektrische auto rijdt toch helemaal niet 
ver? En duurt dat opladen niet heel erg lang?  
Automotive Groep Van Mossel uit Waalwijk vertelt je er 
graag alles over. Want wie weet is deze milieuvriende-
lijke optie zo gek nog niet!

ELEKTRISCHE AUTO: IETS VOOR JOU?

Tochtstrips, radiatorfolie, 
ledlampen. Wist je dat je 
met kleine maatregelen 
wel 30% energie kunt 
besparen? Dan moet je 
ze natuurlijk wel goed 
installeren. De energie-
maatjes laten je zien hoe 
het moet!

WORKSHOP  
ENERGIE BESPAREN

EEN programma BOORDEVOL
ACTIVITEITEN!  
Drie area's vol tips, activiteiten en 
entertainment. We geven je alvast  
een kijkje in de keuken. 

• Kom met vrienden, familie, kinderen of je buren en geniet samen van een mooie dag, 
lekker eten en gezelligheid.

• Kom lekker op de fiets. Dat is goed voor het milieu en je gezondheid. Win, win!
• Neem kapotte of niet goed werkende apparatuur mee zodat je dit een tweede leven 

kunt geven bij het pop-up Repair Café.
• Heb je oud speelgoed thuis? Doneer dit bij de stand van Zanddonk United.  

En misschien vind je zelf nog wel leuk speelgoed voor een zacht prijsje!

Ben jij er
ook bij?
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Een ommetje circulair

Plastic: we hebben er een haat-liefde verhouding mee. 
Daarom nemen de podcastmakers van Team pLESStic 
je mee naar plekken waar plastic een bijzondere rol 
speelt. Marnix van de Vijver (imagineer en verhalen-
verteller) en Romy van Dongen (stadsdichter en schei-
kundig onderzoeker) maken gedurende de dag een 
sfeerverslag van Samen doen, Samen groen en gaan 
met bezoekers in gesprek. Dit kun je uiteraard terug-
luisteren op de Team Plastic Podcast.

EEN GENOT VOOR DE OREN Dit is je kans! Van PETnaarPret laat zien 
hoe afval de grondstof is voor plezier. Een 
doppenwalhalla gevuld met meer dan 
5.000 doppen. En wanneer je na een duik 
in het doppenzwembad nog geen genoeg 
kan krijgen van afval, gaat van PETnaar-
PRET nog een stapje verder. Van kleurrijke  
doppen kun je namelijk ook een prachtig 
mozaïek maken. Doe je mee?

NEEM EEN DUIK IN HET  
DOPPENZWEMBAD

Ja, het bestaat écht! De afgelopen maan-
den fietsten verschillende verenigingen, 
scholen en organisaties uit de gemeente 
Waalwijk een kroonluchter, gemaakt van 
petflessen, bij elkaar. Dit allemaal onder 
leiding van PETnaarPRET. Zij laten zien dat 
afval echt waardevol is. Kom naar het oude 
Raadhuis en aanschouw de kroonluchter 
met eigen ogen. Én bepaal mee waar de 
kroonluchter de komende tijd in de ge-
meente Waalwijk komt te hangen.

EEN KROONLUCHTER VAN AFVAL

Niet meer goed wer-
kende (huishoudelijke) 
apparatuur hoeft lang 
niet altijd te worden weg-
gegooid. Handige vrijwil-
ligers van het pop-up 
Repair Café geven jouw 
apparaten ter plaatse 
een tweede leven. Dus 
neem mee die oude  
radio of magnetron.

GEEF JE APPARATEN 
EEN TWEEDE LEVEN

Verken groen en water

De groene keuken

En nee, daar komt geen 
Gas’ton’ aan te pas. Maak 
kans op een gratis regenton! 
Zo kun je je tuin bewateren 
met regenwater. Een duur-
zame oplossing waardoor je 
schoon drinkwater én kosten 
bespaart.

HET REGENT TONNEN

Het verhaal van de bloemetjes 
en de bijtjes kennen we allemaal. 
Maar hoe tof is het om met eigen 
ogen een honingraad te zien en 
hier meer over te horen. Hoeveel 
bijen leven er in een bijenkast? 
Hoeveel bloemen zijn er nodig 
voor een pot honing? De imker 
van Samentuin Vrijhoeve vertelt 
hier graag meer over. En zo leefde 
de bijenkoningin nog lang en ge-
lukkig!

Natuurlijk mogen een lekker hapje en drankje deze dag niet ontbreken. Je vindt op het festival (h)eerlijke gerechten en dorstlessers. Bij de Fairtrade stand 
kun je Fairtrade hapjes halen. Maak je eigen vegetarische pizza met een ‘zero waste’ topping van kookstudio ‘Ik Kook, Jij Ook’. Of fiets je eigen smoothie 
bij elkaar op de smoothiefiets. Genoeg gefietst? Spring dan achterop bij de Frietfiets en geniet van heerlijke biologische frietjes. Zorgen wij ondertussen 
voor een muzikale omlijsting door onder andere de band Unify. 

EEN BIJ-ZONDER BEZOEK

OOK TIJD VOOR EEN LEKKER HAPJE EN DRANKJE

Kies je voor deelname aan het NK Tegel-
wippen of begin je samen met de buren 
aan een uit de kluiten gewassen buurt-
tuin? Laat je inspireren door Samentuin 
de Vrijhoeve en onze groenaannemer 
Verheij en ga voor groen!

SAMEN AAN DE BUURTTUIN

Hoe kan ik slim omgaan met water? 
En wat zijn de voordelen van een  
regenton? Terwijl onze afkoppel-
coach antwoord geeft op al jouw 
vragen, leren de kids spelenderwijs 
meer aan de watertafel.

WIJZER OVER WATER

Kom jij ook?
er is genoeg
te beleven!

een leuk 
evenement 
voor alle 
leeftijden!

Kijk voor het complete programma op www.waalwijk.nl/samendoensamengroen


