
WEEKBLAD DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 OKTOBER 2018 

ZATERDAG 6 OKTOBER OP HET DONGEMOND COLLEGE IN RAAMSDONKSVEER 

Energiemarkt geeft volop 
inspiratie voor duurzame burger 

• U komt toch ook naar de energiemarkt!? 

Door Johan Verlouw 

Niemand ontkomt er nog aan, 
we moeten in de toekomst op 
een andere manier met onze 
energie omgaan. Overal in de 
samenleving merken we dat 
energie duurzamer moet zijn. 
Gelukkig zijn mensen al serieus 
bezig om hun leven anders in te 
richten. Veel mensen willen ook 
wel, maar zien door het bomen 
het bos niet. De overheid wil van 
alles, maar vindt het lastig om de 
burger goed voor te lichten en te 
stimuleren. De energiemarkt op 
zaterdag 6 oktober kan op heel 

veel vragen van u antwoord ge
ven. Laat u inspireren door maar 
liefst 40 bedrijven uit de directe 
omgeving die iets voor uw kun
nen betekenen op het gebied van 
duurzame energie. De energie
markt is overigens ook nog eens 
een leuk uitje voor jong en oud 
met onder andere een excursie 
naar de biomassacentrale van 
RWE. 
Dus kom lekker op de fiets naar 
het Dongemond college, dan 
geeft u al het goede voorbeeld. 
De energiemarkt is aanstaande 
zaterdag van 11.00 - 16.00 uur te 
bezoeken. 

DE WERKGROEP GENIAAL 
De energiemarkt is georga
niseerd door GENiaal, een 
werkgroep ontstaan uit de on
dernemersvereniging VOG. 
Enkele jaren geleden kwamen 
lokale ondernemers al samen 
met plannen om in de gemeen
te initiatieven te ontplooien voor 
duurzame energie. Zowel de 
gemeente als Rabobank Amer
streek, RWE, ZLTO en OTG raak
ten enthousiast en haakten aan. 
Het idee werd breder getrokken 
en zo worden nu inwoners en 
ondernemers in onze gemeente 
geïnformeerd. 

INSPIREREN EN BELEVEN 
De energiemarkt is vooral be
doeld om mensen te informeren 
en inspireren over een duurza
me toekomst. Waar liggen de 
mogelijkheden om zelf wat te 
doen, welke investeringen zijn 
het snelst terugverdient? De 
aanwezige bedrijven willen u 
hier graag bij helpen. 

BREED SCALA AAN 
ONDERWERPEN 
De gemeente staat er met een 
woningbeurs om aspirant-ko
pers te informeren waar ze al
lemaal voor komen te staan bij 
het kopen van een woning. Ook 

worden er 20 regentonnen ver
loot onder de bezoekers van 
de energiemarkt. Daarnaast 
kunt u op deze dag met de bus 
naar de Amercentrale voor een 
rondleiding. Inschrijven kan 
tijdens deze dag bij de stand 
van RWE. Een identiteitsbewijs 
is wel een vereiste en kinderen 
moeten 6 jaar of ouder zijn. 
Jonge bezoekers kunnen op 
het Dongemond college leuke 
werkstukjes maken. Bij Wa
terschap Brabantse Delta is 
een waterspeel tafel, waar kin
deren spelenderwijs kunnen 
ontdekken wat de gevolgen van 
klimaatverandering zijn voor 
onze waterhuishouding. 
Maar u kunt ook genieten van 
mega vega burgers en super 
smoothies bij de foodtruck of 
genieten van de lokale lekker
nijen uit Raamsdonk. Het Don
gemond college geeft u ook een 
inkijkje in het nieuw te reali
seren schoolgebouw dat ener
gieneutraal gebouwd wordt. 
Maar er zijn ook leuke weetjes 
en uitvindingen. Zo wil Toyota 
zijn waterstofauto presenteren 
op het schoolplein. 
De energiemarkt vindt plaats 
op de beide units van het 
school terrein. Namens de ge
meente zal wethouder Kevin 
van Oort om 11.30 uur de ener
giemarkt openen. 
Wilt u meer weten over welke 
deelnemers en sprekers op 6 
oktober aanwezig zijn? Neem 
dan een kijkje op www.geniaal. 
nu/energiemarkt 


