Jaarverslag 2017 – Stichting duurzaamheidskring Tholen
Uitvoeringsjaar 1 –2017- heeft laten zie dat activiteiten uitvoeren veel interessants oplevert. Dit
verslag geeft een weergave van goede sprekers, verschillende evenementen en een divers publiek.
Overzicht van de activiteiten 2017
In de eerste helft van 2017 is de meeste tijd besteed aan het opzetten en uitwerken van de
organisatie van de Duurzaamheidskring en de voorbereidingen voor de Week van de Duurzaamheid.
Bezoek Alternate
Op 9 oktober 2017 werd de Week van de
Duurzaamheid afgetrapt met een bezoek aan
Alternate. De ca. 50 bezoekers hebben met
een drietal presentaties kennis gemaakt met
energieneutraal ondernemen, hernieuwbare
energie en het gebruik van
bodemwarmtesystemen. Aan het eind van de
bijeenkomst kreeg Alternate het eerste bordje
Energieneutraal bedrijf door de voorzitter van
de Duurzaamheidskring uitgereikt.

Circulaire Winststrategie
Op 10 oktober 2017 organiseerden de Kamer
van Koophandel, de Biobased Delta, de
Duurzaamheidskring Tholen en de gemeente
in het gemeentehuis een themabijeenkomst
over de circulaire winststrategie. In 6
presentaties werden met name ondernemers
meegenomen langs circulaire ontwikkelingen.
De bijeenkomst werd bezocht door een kleine
100 mensen.
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Natuurouders zijn de cruciale ondersteuning
voor leerkrachten in het basisonderwijs als het
gaat om natuur- en milieu educatie. De
Thoolse Natuurouders krijgen regelmatig een
opleiding voor nieuwe leskisten of andere
handvatten om hun taak goed uit te kunnen
voeren. Op 11 oktober 2017 was hun jaarlijkse
Natuurouderochtend die in het teken van
zeehonden in de Zeeuwse Delta stond. Na een
presentatie van Jaap van der Hiele (Reddings
Team Zeezoogdieren) over zijn werk met
zeehonden in de Zeeuwse Delta is de leskist
“Zeehonden in de Zeeuwse Delta” uitgereikt.

Zeehonden in de Zeeuwse Delta

Duurzame LED verlichting
Op 12 oktober is bij Jansen Tholen een uitleg
en demonstratie over verschillende soorten
LED verlichting en het technisch risico t.g.v.
het spontaan vervangen van traditionele
verlichting door LED verlichting. Ook werd een
uitleg gegeven over opwarming van
proceswater door zonne-energie en
houtpelletkachel, gevolgd door een test. Ook
zijn de laatste bordjes Energieneutraal bedrijf
uitgereikt (in totaal zijn er 10 verstrekt).

Duurzaamheidstour
Op 13 oktober hebben derdejaars leerlingen
van het Calvijn College een bezoek aan de
firma Wilthagen in Tholen gebracht. Hier heeft
men kennis gemaakt met duurzaam
geproduceerde Thoolse streekproducten.
Daarna is een bezoek gebracht aan het
Akkerbouwbedrijf Nooitgedacht in SintAnnaland. Hier is hernieuwbare energie onder
de aandacht gebracht. Zon- en windprojecten
zijn gepresenteerd aan de aanwezigen.
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Woon- en Bouwbeurs
Op 24 en 25 november vond de vierde editie
van de Thoolse Woon- en Bouwbeurs plaats in
Woonboulevard Poortvliet. De stand van de
Duurzaamheidskring Tholen had als doel de
kring bekend te maken bij het publiek en hen
iets te leren over het thema energie. Zo kon
men kennis maken met de aardappelbatterij
(een bijzonder groot succes!), verschillende
lesmateriaal voor het basisonderwijs en een
quiz met weetjes rondom energie.
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