
Hoe doe jij je inkopen
Hoe verplaats jij je
Hoe gaan we met geld om
Hoe ziet je huis en  
omgeving er uit

in de toekomst? 
zaterdag
25 september 2010
van 13.00 tot 18.30

Transitie Denk- en actiedag 
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen



Programma
13:00 Inloop 

13:30 Inspirerende toekomstbeelden: 
	 •	 Steven Vromman (Low Impact Man)
	 •	 Peter Tom Jones of Vicky De Meyere
	 •	 Erik Paredis (Centrum Duurzame 
  Ontwikkeling UGent)
	 • Igor Byttebier (New Shoes Today) 

15:30 Denk zelf je toekomst: Visioning oefening

16:00 Maak zelf je toekomst: Markt en workshops 

18:30 Einde 

Doorlopend: Verhalen voor en door kinderen:  
dromen van de ‘toekomst zonder grenzen’

Vrije bijdrage – Kinderen welkom

Kom jij ook de troepen 
van de toekomst versterken?  

Meer info op 
www.gent.transitie.be of 

www.vormingplusgent-eeklo.be



Markt vol inspirerende praktijken

•	 Overschakelen	op	groene	stroom	is	simpel 
 Wisselstroom 
•	 Lokaal	voedsel 
 Voedselteams – Zelfoogstboerderijen –  
 Groentenabonnementen 
•	 Autodelen 
 Dégage
•	 Elkaar	ontmoeten	in	al	zijn	vormen 
 Verschillende organisaties 
•	 Isoleren	is	winnen 
 MilieuAdviesWinkel 
•	 Ander	geld 
 LETS en Netwerk Vlaanderen 
•	 Speakerscorner	of	goede	ervaringen	delen	
•	 …

Korte workshops / infosessies

•	 Rondleiding	in	het	NMC:	een	passiefgebouw
•	 Veggie	hapjes	maken
•	 Zelf	energie	opwekken
•	 Moestuinieren
•	 Afval	wat	is	dat?	
•	 Fietsen	in	al	zijn	vormen	
•	 Composteren	
•	 …



Wil je meer? Dan zijn er de uitgebreide workshops in de 
komende maanden 

•	 Duurzaam bouwen en verbouwen | 05, 12, 19 en 26 oktober 2010 |	19.30	u |  
 NMC De Bourgoyen
•	 Kleine ingrepen voor energiebesparing in huis | 21 oktober 2010 |	19.30	u |  
 Trafiek
•	 Ecologisch knutselen met kinderen | 9 november 2010 |	19.30	u |  
 NMC De Bourgoyen 
•	 Eco-kookworkshop: meer lekkers met minder CO2 |	20	januari	2011 |  
	 19.00	u	 | VIP school Het Labyrinth 
•	 Kleren recycleren tot speelgoed |	25	januari	2011 |	19.30	u | Vormingplus
•	 Fietsgenerator bouwen |	februari	2011
•	 Mini-moestuin | maart 2011

Inschrijven via:	info.gent.eeklo@vormingplus.be	09	224	22	65
Deelnameprijs	¤	5

Plaats
Natuur- en 
Milieucentrum  
De Bourgoyen
Driepikkelstraat	32,	
9030 Gent-Mariakerke
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met steun vaneen organisatie van


