Markt van de Toekomst
Steek je energie in duurzaamheid!
Duurzaamheid is erg actueel. Steeds meer mensen zijn zich bewust dat onze planeet ten onder
gaat aan vervuiling, vernieling en verspilling, als we niet snel iets doen!
Op zaterdag 16 april vindt van 13.00 tot 17.00 uur voor de eerste keer de Markt van de
Toekomst plaats op de Markt en in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Op de Markt van
de Toekomst worden allerlei mogelijkheden getoond, die het mogelijk maken om voor een
duurzame leefstijl te kiezen. Duurzame keuzes zijn vaak goedkoper en beter voor het milieu.
Kom het zelf ervaren!
Wat kunt u die middag verwachten?
Een greep uit het aanbod:
• Een proefrit maken in een Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3 en Kia Soul EV. Er zijn
meer elektrische auto’s te bewonderen.
• Fietsliefhebbers kunnen een proefritje maken op een e-speed Pedelec en een e-bike.
• Er komt een demo van een laadplein.
• Hout stoken zonder rookoverlast? Dat kan!
• Een Fairtrade modeshow met kleding en accessoires. Hergebruik van kleding en
accessoires krijgt volop aandacht. U kunt Fairtrade stoffen kopen en de Wijkse
Wereldwinkel is ook van de partij.
• Ontdek hoe het Huis van de Toekomst eruit kan zien. Kijk hoe we in de toekomst met
energie omgaan in onze woning. Er is o.a. informatie over isolatie, energieterugwinsystemen, zonnepanelen (ook thermodynamische), diverse soorten verwarming, biobased
materialen, ecologisch ontwerpen en bouwen, enz. De mensen van de EigenWijkse
Energie Coöperatie vertellen u graag over hoe u via deze organisatie duurzame
elektriciteit en gas kunt afnemen, dat deels in onze eigen gemeente wordt opgewekt.
• Een aantal basisscholen heeft meegewerkt aan een wedstrijd over een duurzame school of
klas. Kom hun werkstukken in de Grote Kerk bekijken! Kinderen kunnen daar op twee
fietsen tegen elkaar racen om te zien wie van hen de meeste energie opwekt.
Een unieke kans om in korte tijd kennis te maken met vele duurzame oplossingen
Wie wil dat niet? U hoeft niet allerlei bedrijven af te lopen of uren op internet te zoeken naar
duurzame oplossingen die bij u en uw budget passen! Als u kiest voor een duurzame leefstijl,
kiest u voor de toekomst, voor het milieu, de natuur, uw (toekomstige klein)kinderen en ook
voor uzelf. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Dat hoeft
niet duur, moeilijk of lastig te zijn. Het draait om het maken van andere keuzes.
Dit nieuwe evenement wordt georganiseerd door inwoners, lokale en regionale ondernemers
en de gemeente. Diverse leerlingen van het Revius Lyceum uit Wijk bij Duurstede
ondersteunen de organisatie. Zij doen dat voor hun maatschappelijke stage.
Reserveer 16 april in uw agenda en kom naar de Markt van de Toekomst.
Steek je energie in duurzaamheid!

