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12 oktober tot en
met 7 november

Krimpense Klimaatweken

Op www.krimpenaandenijssel.nl/klimaatweken
vindt u het complete programma en meer informatie. Bij alle activiteiten houden we rekening
met de RIVM-richtlijnen. Door het coronavirus is
het mogelijk dat activiteiten niet doorgaan.

12 oktober

12 oktober

13 oktober

17 oktober

Start Krimpen
Klimaatweken

Webinar isoleren

ZIN-wandeling

Energiek Krimpen

Start van de Krimpense
Klimaatweken door
een kleurwedstrijd voor
basisscholen en voor het
voortgezet onderwijs is er
een duurzaamheidschallenge.

De WoonWijzerWinkel
organiseert ‘s avonds een
webinar over isoleren.
Tijdens dit webinar krijgt u
antwoord op al uw vagen
over isolatie. Meld u
aan via de website www.
krimpenaandenijssel.nl/
klimaatweken.

‘s Avonds organiseert ‘ZIN
in groen’ een ZIN-wandeling. Zij nemen u mee
om het eerste gedeelte
te wandelen in stilte om
vervolgens het gesprek te
beginnen over het thema
duurzaam reizen.

Krimpen heeft een eigen
energiecoöporatie, Energiek Krimpen. Leden van
de coöporatie staan bij de
Crimpenhof om kennis
met u te maken. Meer
informatie over de energiecoöporatie vindt u op
www.energiekkrimpen.nl.

17 oktober

17 oktober

19 oktober

21 oktober

WoonWijzerWagen

Ontdektocht voor
kinderen

Afval verzamelen door
kinderen

Waterkwaliteit meten
door kinderen

Ontdek duurzame toepassingen in Krimpen! Haal
de ontdektocht en een
leuke verrassing op bij de
WoonWijzerWagen en ga
de duurzame maatregelen ontdekken in Krimpen
aan den IJssel.

Help jij mee zwerfafval
inzamelen? De kinderen
gaan zelf op pad en krijgen een vuilniszak, handschoenen en een prikstok
mee. Na het inleveren van
het zwerfafval wacht een
leuke verrassing.

Trek je laarzen aan en duik
in de onderwaterwereld.
Kom op verschillende
manieren water meten.
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard vertelt
jou precies hoe je dit kunt
doen.

23 oktober

26 oktober

27 oktober

31 oktober

Crazy 88 voor kinderen

Webinar Operatie
Steenbreek

ZIN-wandeling

Duurzame Huizen Route

Tijdens dit webinar hoort
u wat u zelf kunt doen
om Krimpen (zoals uw
eigen tuin) te vergroenen.
Daarnaast gaat het tijdens
het webinar over natuurinclusief bouwen.

‘s Avonds organiseert ‘ZIN
in groen’ een ZIN-wandeling. Zij nemen u mee
om het eerste gedeelte
te wandelen in stilte om
vervolgens het gesprek te
beginnen over het thema
verpakkingen en afval.

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

3 november

6 november

7 november

ZIN-wandeling

Finale Duurzaamheidschallenge

Duurzame Huizen Route
met open raadhuis en
speurtocht

Scan de QRcode voor alle
informatie

De WoonWijzerWagen
staat bij de Crimpenhof.
Kijk welke energiebesparende producten u (als
woningeigenaar) met
de WoonWijzerBox kunt
kopen. Of vraag advies
over energiebesparende
maatregelen die u kunt
toepassen in uw huis.

Kom met een groepje van
maximaal 5 personen
naar De Tuyter en haal
de Crazy 88 op. Ga met
je telefoon en fiets door
Krimpen en probeer zoveel mogelijk opdrachten
uit te voeren. Deel je resultaten en maak kans op een
toffe prijs.

‘s Avonds organiseert ‘ZIN
in groen’ een ZIN-wandeling. Zij nemen u mee
om het eerste gedeelte
te wandelen in stilte om
vervolgens het gesprek te
beginnen over het thema
gezondheidskeuzes.

Middelbare scholieren
strijden om het beste
duurzame idee van Krimpen aan den IJssel. De
finalisten houden een
pitch over hun idee.

Neem naast de duurzame
huizen ook een kijkje in
ons duurzame raadhuis
om te zien wat de gemeente doet. De kinderen
kunnen hier gelijk een
speurtocht ophalen om
buiten te doen.

