Nieuwsbrief voor Vrienden, samenwerkingspartners en
relaties van de Ulebelt

Bekijk de webversie

Opening Duurzaamheidscentrum
Je ontvangt deze nieuwsbrief van de Ulebelt. Dit extra bericht is bedoeld om je op de hoogte te stellen van de
geplande opening van het duurzaamheidscentrum op 8 februari. Van harte welkom om deze opening met ons mee te
maken! Het Duurzaamheidscentrum is een gezamenlijk initiatief van de Deventer Energie Coöperatie en de Ulebelt.
Frances Prins, directeur Ulebelt

Zaterdagmiddag 8 februari is het zover!
Dan opent het duurzaamheidscentrum officieel in Deventer haar deuren.
Het duurzaamheidscentrum is er voor bewoners en bedrijven in de gemeente
Deventer om ze te informeren, inspireren en activeren op gebied van duurzaam
denken en doen. Het duurzaamheidscentrum gaat je helpen om stappen te zetten,
zodat we samen naar een klimaatneutraal Deventer kunnen werken.
Hoofdprogramma
13.30 – 14.30 Lezing Marjan Minnesma over klimaatverandering
Marjan is één van Nederlands bekendste milieu-activiste en directeur van de
Stichting Urgenda
14.30 – 14.45 TV reportage, kinderen over het klimaat
Deventer TV heeft een reportage gemaakt waarin basis-school kinderen
volwassenen interviewen over hoe zij de planeet aan de jonge generatie gaan
doorgeven
14.40 – 15.00 Feestelijke opening door wethouder Carlo Verhaar
15.00 – 16.00 Lagerhuisdebat
Middelbare scholieren van het Vlier gaan in debat met gemeenteraadsleden over
duurzaamheid in Deventer met als speaker James van Lidth (oud-burgemeester
Deventer)
16.00 – 17.00 Willen we (meer) Windenergie Deventer? Lezing Guido Bakema
Guido is schrijver van het boek ‘Alles over windenergie’
16.00 – 17.00 De Verborgen Impact. Lezing Estella Franssen
Estella helpt als projectmanager vanuit de Ulebelt instanties en bedrijven om
duurzamer te worden
Op de openingsdag is het centrum uiteraard geopend van 13:00 - 17:00 uur, maar
daarnaast zijn er die dag tal van activiteiten waaraan je kunt meedoen. Zo is ook
RepairCafé Deventer Twello aanwezig om huishoudelijke apparaten te repareren
en kan je deelnemen aan een duurzame escaperoom, dè Escapebus. Hiervoor zijn
beperkte plekken beschikbaar, dus meld jezelf snel aan!
Reserveer hier je plek voor de Escapebus!
Daarnaast kunnen kinderen knutselen met afval en leren hoe water bespaard kan
worden. Verder is er een rondleiding door het Stadhuis, zijn er energie adviseurs
aanwezig om tips te geven over het verduurzamen van je huis en kan er een
zonnepaneel check gedaan worden. Daarnaast kun je meer te weten komen over
duurzaam (ver)bouwen, leer je meer over het opwekken van uw eigen windenerige
en kan je jouw eigen voetafdruk berekenen. Tevens is er een demonstratie van
een eductief programma met een windenergiespel.
Kortom, een (duurzame) middag die je niet wil missen!
We zien je graag op zaterdag 8 februari.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Duurzaamheidscentrum
Deventer? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief!
Volg het Duurzaamheidscentrum verder ook online! Via Facebook, Instagram,
LinkedIn, YouTube of Website

AGENDA
elke maandagmorgen
zaterdag 8 februari
vrijdag 13 maart

Gezond Natuurwandelen, start 10 uur vanaf Ulebelt
Opening Duurzaamheidscentrum 13-17 uur
Nl Doet bij de Ulebelt

zaterdag 4 april

Kleding- en speelgoedbeurs Ichtuskerk 9-12 uur

maandag 13 april
Lentefeest 12-17 uur
Meer activiteiten vindt u in onze agenda op de website!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ulebelt.nl toe aan uw adresboek.

