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Halderberge doet mee met de week van de Duurzaamheid 
 

Op dinsdag 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid in heel Nederland. In die week worden 

er in heel Nederland veel duurzame activiteiten georganiseerd. De gemeente Halderberge 

organiseert gedurende de week van maandag 9 tot en met donderdag 12 oktober diverse 

activiteiten, zoals een excursie naar de rijstplantage in Oudenbosch en het zelf testen van 

elektrische en hybride auto’s.   

 

Wethouder Frits Harteveld: “De Halderbergse Week van de Duurzaamheid is van maandag 9 tot en 

met donderdag 12 oktober. We hebben een mooi programma opgesteld voor onderwijs, inwoners en 

ondernemers. Zo gaat basisschool De Schittering op 10 oktober  samen met een Halderbergse 

kunstenaar aan de slag met “afvalhelden” van gerecyclede materialen. Ik hoop veel mensen te 

inspireren bij de activiteiten in de Week van de Duurzaamheid.” 
 

Maandag 9 oktober: bekijk en probeer elektrische en hybride auto’s  
De week wordt geopend op Breda International Airport, met een elektrische en hybride autoshow. U 

kunt de elektrische of hybride auto’s zelf ervaren met een testrit!  

 

Verder geeft Energiek Halderberge een toelichting over haar activiteiten en projecten, zoals energie-

adviezen. Tenslotte is Ampyx Power te vinden in de hangar. Zij werken samen met Orange Aircraft 

aan een bijzondere wijze van windenergie met onbemande vliegtuigen. Een prototype staat in de 

hangar. 

 

Dinsdag 10 oktober: excursie Rijstplantage  

Er kan op 10 oktober om 10.00 uur een bezoek gebracht worden aan de rijstplantage in Oudenbosch. 

Aanmelden kan via www.halderberge.nl.  

 

Op dinsdag gaat Anneke Wijn met een lokale kunstenaar en leerlingen van Sterrenschool De 

Schittering een Recycle Kostuum maken van afval.  

 

Woensdag 11 oktober: Materialenhergebruik 

Geef gebruikte spullen een tweede leven en/of een tweede ronde…Weggooien is zonde! In de hal van 

het gemeentehuis is op woensdag 11 oktober van 14.00 uur tot 18.00 uur informatie te krijgen over 

hergebruik van spullen in Halderberge. In het hergebruikcentrum worden diensten toegelicht van 

promotors van hergebruik, zoals Homico en de Martwienkel.  

http://www.halderberge.nl/
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Verder staan handige vrijwilligers van KBO Oudenbosch staan klaar om defecte kleine huishoudelijke 

apparaten te repareren of te helpen met een ingewikkelde handleiding.  

Donderdag 12 oktober: ‘De Wereld van Voedsel’ bij basisschool de Klinkert in Oudenbosch 

Wethouder Harteveld gaat op donderdag 12 oktober aan leerlingen van groep 5 van basisschool De 

Klinkert voorlezen uit het boekje ‘De wereld van Voedsel’. De verhaaltjes gaan over duurzaam voedsel 
en duurzaam eten.  

 
Tuin van de toekomst 

Het klimaat verandert en we gaan steeds meer te maken krijgen met meer extreme regenbuien, 

langdurige natte periodes en periodes van droogte en hitte. Onze tuinen moeten anders ingericht 

worden om een goede invulling te geven aan droogte en regenbuien. Wethouder Harteveld biedt in de 

week van de duurzaamheid leerlingen van het Markland College een Technasiumopdracht aan, om 

een duurzame tuin van de toekomst te ontwerpen. Het Prinsentuin college uit Oudenbosch gaat ook 

aan de slag met een ontwerp en zij streven ernaar om de tuin tijdens de Open Dag daadwerkelijk te 

realiseren. 

 

Dag van de Duurzaamheid 

Dinsdag 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Door heel Nederland vinden, voor het 9
e
 jaar, 

duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en overheden plaats. Meer informatie over de activiteiten zijn te vinden op de website 

www.dagvandeduurzaamheid.nl  

 

 

Noot voor de redactie 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Vos, communicatieadviseur gemeente 
Halderberge, 0165 – 390723. 
 

http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/
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Bijlage: Programma Week van de Duurzaamheid 
 
Maandag 9 oktober, 10.00 uur tot 15.00 uur, Breda International Airport:  

Bekijk en probeer elektrische en hybride auto’s  
Elektrische en hybride auto’s zijn steeds vaker op de weg te zien. De keuze in deze duurzame auto’s 
neemt alleen maar toe. Op maandag 9 oktober tussen 10.00 uur en 15.00 uur vindt u een selectie van 

elektrische en hybride auto’s in één van de hangars van Breda International Airport. Opgesteld zijn de 
BMW i3, BMW i8, Tesla Model S, Kia Optima PHEV, Kia Niro Hybrid, Kia Sou EV, Citroen Berlingo-

Electric, Citroen C-zero, Toyota C-HR Hybrid, Lexus IS 300h, Toyota Prius plug-in hybrid, Opel 

Ampera-E, Renault Zoe en Renault Kangoo Express ZE. 

 

 Verder geeft Energiek Halderberge een toelichting over haar activiteiten en projecten, zoals energie-

adviezen. Tenslotte is Ampyx Power te vinden in de hangar. Zij werken samen met Orange Aircraft 

aan een bijzondere wijze van windenergie met onbemande vliegtuigen. Een prototype staat in de 

hangar 

 

Dinsdag 10 oktober, 10,00 uur: 

Excursie Rijstplantage  

Een rijstplantage in Oudenbosch? U kunt het zelf aanschouwen! Geïnteresseerden krijgen een 

exclusief kijkje op de Rijstvelden van Oudenbosch! De excursie start dinsdag 10 oktober om 10.00 

uur. Meld u aan via www.halderberge.nl. U ontvangt vervolgens nadere gegevens. Let op: er zijn maar 

20 plaatsen, dus meld u snel aan! 

 

Woensdag 11 oktober:  

Materialenhergebruik: informatie in de hal van het gemeentehuis en repaircafé KBO 

Oudenbosch 

Geef gebruikte spullen een tweede leven en/of een tweede ronde…Weggooien is zonde! In de hal van 

het gemeentehuis kunt u op woensdag 11 oktober van 14 tot 18 uur informatie krijgen over hergebruik 

van spullen in Halderberge. U bent van harte welkom bij dit tijdelijke hergebruikcentrum! 

Handige vrijwilligers van KBO Oudenbosch staan er klaar om samen met u uw defecte kleine 

huishoudelijke apparaten te repareren of u te helpen met die ingewikkelde handleiding.  

Het repaircafé van het KBO Oudenbosch vindt sowieso iedere eerste en derde woensdag van de 

maand plaats, vanaf 13.30 uur in De Vossenberg, Pagnevaartweg 109.  

Verder worden in het hergebruikcentrum in de hal van het gemeentehuis de diensten toegelicht van 

promotors van hergebruik: 



 

 

PERSBERICHT 

Week van de duurzaamheid 
5 oktober 2017 

 

 

 

 Homico uit Bosschenhoofd nemen kringloopartikelen en met de inkomsten uit verkoop 

steunen zij ontwikkelingshulp in het buitenland. Iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur en 

iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur is de winkel geopend. U kunt uw kringloopspullen 

aanbieden tijdens de openingstijden van de winkel, en ook op woensdag van 8.30 tot 12.30 

uur. Homico bevindt zich op St. Gerardushof 15 in Bosschenhoofd (www.homico.nl), 

 Op het voormalige VES terrein (Pagnevaart) is de fietsenmakerij en kledingbank van De 

Kringloper gehuisvest. Gerepareerde fietsen en ontvangen kleding wordt kosteloos of tegen 

een lage kosten beschikbaar gesteld aan mensen die dat nodig hebben. De fietsenmakerij en 

kledingbank zijn op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. U wordt uitgenodigd om – 

bij wijze van kennismaking – een kleine reparatie te laten uitvoeren aan uw fiets op woensdag 

11 oktober. En uiteraard is goed herbruikbare (winter) kleding zeer welkom die dag! 

 Klussendienst KBO Oud Gastel is er voor kleine klussen in huis, zoals klemmende deuren 

of ramen, slecht werkende sloten of het afstellen van keukenkastjes. Ook lekkende kraan kan 

verholpen worden, de CV installatie bijgevuld of lampen vervangen. Contactpersoon is dhr. 

Kepers, via telefoonnummer 06-142 40 194 

 Klussendienst Graag Gedaan is een dienstenorganisatie van “wijwilligers”, die actief is in de 
kernen van de Gemeente Halderberge. Zij helpen en ondersteunen mensen, die zelfstandig 

wonen, maar help nodig hebben bij bijvoorbeeld vervoer naar huisarts of specialist, klusjes en 

kleine aanpassingen in en om de woning of tuin, boodschappen doen, het helpen bij het 

bijhouden van administratie, invullen formulieren, uitleg van het gebruik van computer / tablet 

en het oplossen van problemen, sneeuw ruimen en zout strooien. Leeftijd is niet bepalend, 

men helpt en ondersteunt in principe iedereen! Voor de diensten wordt een bescheiden 

vergoeding gevraagd. “Graag Gedaan” is bereikbaar via telefoonnummer 0168 – 33 - 18 -33 

van het loket Surplus Welzijn op werkdagen contact opnemen. Vraag naar “Graag Gedaan”, 
 ’t Stoofje is de ontmoetingsplek voor inwoners van Halderberge. Het warmste huiskamertje 

van Halderberge vindt u in de Stoofstraat 15 in Oudenbosch. ’t Stoofje organiseert op 
woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag de tweedehandsmarkt en is blij om daarvoor  -niet 

versleten en onbeschadigde -  goederen van u te krijgen. Op 11 oktober geopend is de markt 

geopend van 13.30 tot 15.30 uur. 

 Bij de Martwienkel in Oud Gastel hebben mensen met een beperking een zinvolle 

dagbesteding. Van sloop- en pallethout worden diverse nieuwe producten in eigen huis 

gemaakt en verkocht zoals tekstborden, kistjes en dienbladen. Ook is de Martwienkel blij met 

gebruikte kleding en goederen. Een deel verkopen ze zelf, een deel wordt gebruikt in de 

werkplaats bij het maken van de producten en een deel gaat naar een goed doel. De 

Martwienkel bevindt zich aan de Markt 5 in Oud Gastel (www.martwienkel.nl). 

 

http://www.martwienkel.nl/
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Donderdag 12 oktober, 13.30 uur, Basisschool De Klinkert in Oudenbosch: 

 ‘De Wereld van Voedsel’  
Wethouder Harteveld gaat op donderdag 12 oktober aan leerlingen van groep 5 van basisschool De 

Klinkert voorlezen uit het boekje ‘De wereld van Voedsel’. De verhaaltjes gaan over duurzaam voedsel 
en duurzaam eten. We eten tenslotte allemaal iedere dag. Vandaag de dag kiezen steeds meer 

mensen voor biologisch voedsel, en houden veel mensen zich bezig met de vraag wat gezonde 

voeding is.  

 

 


