
www.duurzaamhengstdal.nl

Zondag 16 juni  11:00–17:00 u.
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Festival  Hengstdalwi k van de toekomst

Duurzaam Hengstdal presenteert:



Programma hoofdpodium 
op het Dommerplein onder leiding  
van weervrouw Margot Ribberink 

12:00 slagwerkgroep Neerbosch-Oost
12:30 opening door wethouder Tiemens 
13:15 pub quiz – deel 1 doe mee!
13:40 opening watertappunt 
14:15 aardgasvrije opties
15:00 pub quiz – deel 2 doe mee!
15:30 de stadsdichter 
16:20 wedstrijd klimaatdrammen doe mee!
17:00 prijsuitreiking pub quiz

Dit wordt afgewisseld met muziek uit de 
wijk en korte interviews van Margot met 
Hengstdallers over hun eigen duurzame 
oplossingen.
Meld je aan voor de pub quiz. Maak contact 
met je buren en vorm een straatteam, of meld 
je individueel aan. Stuur een mail naar:  
duurzaamhengstdal@gmail.com.

Doorlopende informatiemarkt 
vanaf 11:00 uur op het grasveld,  
met kraampjes met onder andere:

– welke keurmerken kun je vertrouwen
– gezond en lekker eten uit de wijk 
–   kinderactiviteiten (knutsel een zaadbommetje,  

zonnebloem, insectenhotel of waterraket)
– demonstratie koken op inductie 
–  informatie over: isoleren, LED-lampen,  

CV-optimalisatie en infraroodpanelen
– stand Loket Duurzaam wonen plus
– haal een plantje bij Steenbreek 
– buurttuinen en soep uit de buurtkas 
– het repair cafe, voor reparaties 
–  een ijscokar op zonnecollectoren met informatie  

over het zonnepark 
–  informatie over: laadpalen, zonnepanelen en  

elektrische deelauto’s 
–  het filmhuisje “Wijk van de Toekomst”, met een  

360°-film over Hengstdal en zijn bewoners
– een demonstratietruck met warmtepompen
– de zonneauto van Solar Team Eindhoven
–  lokale duurzame ondernemers en organisaties
– een foodtruck met lekkere hapjes en drankjes

Met dank aan o.a.: Anushka, AZC, 
Coop te Plate en Gemeente Nijmegen

Een gezellige en informatieve middag om op speelse 
wijze kennis te maken met onze aardgasvrije toekomst, 
buurttuinen, hergebruik, keurmerken, regenwater en 
nog veel meer. Leuk om (met kinderen en/of buren) naar 
toe te gaan en wijkbewoners te ontmoeten.

www.duurzaamhengstdal.nl
duurzaamhengstdal@gmail.com

toegang 
gratis!

16 juni 2019  11:00–17:00 u.
Dommer van Poldersveldtplein 
(tussen het AZC en de Koningstoren)

Festival Hengstdal
Wijk van de toekomst

een evenement om niet te missen!


