
Uitnodiging

Maandag 14 februari t/m zaterdag 19 februari 2022  

De Week van de 
Werkplaats Duurzaam  

De Aktiegroep het Oude Westen 
organiseert de Week van de 
Werkplaats Duurzaam. 
In deze Werkplaats kunnen bewoners 
elkaar ontmoeten en samenwerken aan 
verduurzaming.  Kom langs, ontmoet buurt-
genoten en ervaar wat er mogelijk is. Wil je 
zelf iets organiseren? Laat het ons weten.

Elke dag een activiteit
Gesprek over Klimaatverandering 
Maandag 14 februari, 19.30 – 21.00
Met elkaar gaan we in gesprek over onze ervaringen 
met klimaatverandering. Welke e�ecten zien we?  
Wat betekent dit?  

Workshop Energielabel van je huis 
Dinsdag 15 februari, 12.30 - 15.00
Wat houdt een energielabel in? Hoe kom je er achter welk 
label je woning heeft? Wat zijn de gevolgen van het label? 
Onder begeleiding van twee experts ga je aan de slag. 

Woonstad Rotterdam over 
verduurzaming in de wijk 
Woensdag 16 februari, 19.30 – 21.00
Een presentatie door Woonstad Rotterdam over hun 
duurzame investeringen in het Oude Westen.  

De Wij(k) Vergroenen 
Donderdag 17 februari, 9.00 – 10.30
Het team van Wij(k) Vergroenen werkt al jaren 
aan het vergroenen van de wijk. Zij vertellen 
wat er is gebeurd. Met elkaar bespreken we 
ideeën voor 2022. 

Officiële opening Werkplaats 
Duurzaam door wethouder 
A. Bonte 
Vrijdag 18 februari 13.30 – 14.30
De Rotterdamse wethouder A. Bonte van 
duurzaamheid, luchtkwaliteit enenergietran-
sitie opent de Werkplaats Duurzaam o�cieel. 
Er vindt een gesprek plaats met wijkbewoners 
die actief zijn op deze onderwerpen. 

Kamerplantenruilmarkt 
Zaterdag 19 februari 12.00 – 16.00

Breng je kamerplanten, stekjes en potten in. 
Of koop iets leuks tegen een klein bedrag.  

Inbrengen kan tussen 10 en 12 uur.  Meer 
informatie over de markt en meedoen? 
Bel met de Aktiegroep via 010 4361700 of 
mail met wilma.kruger@gmail.com 

Kringloopwandeling 
Oude Westen

Zaterdag 19 februari 14.00 – 16.00
Er zijn allerlei initiatieven en bewoners in de 
wijk die ‘werk maken van hergebruik van 
spullen en voedsel’. 
Tijdens de wijkwandeling ontmoeten we 

enkele bewoners en initiatieven met 
hun verhalen. Wandel je mee?
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Leuk als 
je erbij 
bent!

Meedoen of meer informatie over een activiteit?
Neem contact op met Petra van den Berg. Wil je deelnemen aan een activiteit? Meld je vooraf aan, 
(dit in verband met de coronaregels). Aanmelden kan door langs te lopen bij de Aktiegroep aan de 
Gaffelstraat 1-3, te bellen  (010 436 1700) of te mailen: petra@aktiegroepoudewesten.nl. 


