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Dinsdag 20 september  CLV – Expeditieklas Havo 3 
(72 leerlingen) 

Kerkewijk ▪ SDG Voices – presentatie SDG doelen 
▪ Klimaatgesprekken – ecologische voetafdruk 
▪ OM Energie – klimaatthema met inzet Escape bus. 

Vrijdag 23 september Bedrijvenkring Ondernemend 
Veenendaal 

Via Chainels ▪ SDG Action Days: Turn It Around. OPROEP : Hijsen van SDG 
vlaggen; deelname lokale en regionale actiegerichte 
programma’s SDG 

Maandag 26 september 
10.00 – 12.00 uur 

Veens Welzijn Buurthuis ’t Turfke, 
Zonnebloemstraat 1 
Vrije inloop 

▪ Van rest naar bruikbaar. Een workshop om met overgebleven 
restmaterialen creatief om te gaan en nieuwe, handige 
producten te naaien als een plantenhangertje, een opbergzak 
e.d. 

Dinsdag 27 september CLV – Expeditieklas Havo 3  
(72 leerlingen)  

Kerkewijk ▪ Programma Blik op de Toekomst – workshop over de 
persoonlijke inzet bij het realiseren van de 17 
Duurzaamheidsdoelen (SDG’s) 

Woensdag 28 
september  
09.45 – 12.00 uur 

Veens Welzijn Buurthuis De Poster, 
Schrijverspark 
Vrije inloop 

▪ Van rest naar bruikbaar. Een workshop om met overgebleven 
restmaterialen creatief om te gaan en nieuwe, handige 
producten te naaien als een plantenhangertje, een opbergzak 
e.d. 

Woensdag 28 
september 
20.00 –21.30 uur 

Veenendaal4Fair / werkgroep 
Duurzaamheidscafé 

Locatie: Bibliotheek, 
Kees Stipplein 

▪ Presentatie Stijntje Jaspers – Fibershed Nederland: Goede-
Gesprekstof. Van Grond-tot-Garderobe. Ontdek hoe de textiel- 
en modesector ook positief kan bijdragen aan herstel van 
gezonde bodem en biodiversiteit.  

▪ Met demonstraties van het hergebruiken en repareren van 
stoffen en materialen door lokale initiatieven. 

Donderdag 29 
september  
10.00 – 12.00 uur 

Veens Welzijn Buurthuis Sam Sam, 
Weverij 
55+ personen 
 

▪ Van rest naar bruikbaar. Een workshop om met overgebleven 
restmaterialen creatief om te gaan en nieuwe, handige 
producten te naaien als een plantenhangertje, een opbergzak 
e.d. 
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Vrijdag 30 september 
13.00 – 16.00 uur 

Veenendaal4Fair Trefpunt#duurzaam, 
Passage 24 

▪ Een workshop waarin tassen en andere producten worden 
ontworpen en genaaid van restmaterialen 

Zaterdag 01 oktober 
10.00 – 16.00 uur 

Veenendaal4Fair Trefpunt#duurzaam, 
Passage 17 

▪ inloop spreekuur duurzaamheid en klimaat 
▪ bepaal je individuele ecologische voetafdruk. Maak kans op 

een gesigneerd boek van Babette Porcelijn: De Verborgen 
Impact 

▪ informatie over inzameling van plastic afval. 

Zaterdag 01 oktober 
13.00 – 16.00 uur 

Veenendaal4Fair Trefpunt#duurzaam, 
Passage 24 

Onderling kleding ruilen of weggeven 
Voor gebruik tafel en/of rek: 2,50 euro 

Maandag 03 oktober  
13.30 – 15.30 uur 

Veens Welzijn Buurthuis De Driehoek, 
Zuiderkruis 742 
Inloop dames 

▪ Van rest naar bruikbaar. Een workshop om met overgebleven 
restmaterialen creatief om te gaan en nieuwe, handige 
producten te naaien als een plantenhangertje, een opbergzak 
e.d. 

Maandag 03 oktober 
20.00 – 21.30 uur 

Veenendaal4Fair  Trefpunt#duurzaam, 
Passage 24 

▪ inspiratiesessie  Klimaatgesprekken 
▪ opgave voor 6-delige workshop 
▪ opleiding tot vrijwilliger klimaatcoach voor Veenendaal 

 

Dinsdag 04 oktober  Veenendaal4Fair Diverse halteplaatsen 
SDG ToerMee VIPbus 

▪ halteplaats 1: schoolplein CLV 
▪ halteplaats 2: bedrijfslocatie 1 (Compagnie) 
▪ halteplaats 3: bedrijfslocatie 2 (Nijverkamp) 

Woensdag 05 oktober  
13.00 – 16.00 uur 

Veenendaal4Fair Trefpunt#duurzaam, 
Passage 24 

▪ Ruilbeurs van planten & stekkie’s  

Woensdag 05 oktober  
15.00 – 18.00 uur 

Bedrijvenkring Ondernemend 
Veenendaal (BOV) 

Locatie: notariskantoor 
Olenz  

▪ (hoofdprogramma) workshop: juridische consequenties 
energieproblematiek / notariskantoor Olenz 
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Donderdag 6, 13 en 20 
oktober 
15.30 – 17.30 uur 

Ontmoetingshuis Veenendaal Spiesheem 
 
Kosten deelname: 
27,00 euro 

▪ Upcycle je kleding- voor teens 

Zaterdag 08 oktober  
10.00 – 15.00 uur 

gemeente Veenendaal  Raadhuis Informatiemarkt over energiebesparing:  
 

Woensdag 12 oktober  
16.00 – 16.45 uur 

Ontmoetingshuis Veenendaal 
Oost 

Spiesheem 
Toegang 5,50 euro 

-theaterprogramma voor kinderen: grappige, muzikale voorstelling 
over de natuur en wat wij kunnen doen om deze mooi te houden.  


