
09.30 – 10.00 uur Inloop
10.00 – 10.10 uur  Welkom door Leidy van der Aalst (voorzitter LVKK) en  

dagvoorzitter Timo Veen (voorzitter Duurzaam Hoonhorst).
10.10 – 11.00 uur  Christiaan Kuijpers van Urgenda (organisatie voor duurzaamheid en innovatie) 

vertelt over circulaire economie en de noodzaak om te veranderen.
11.00 – 11.30 uur	 Pauze	met	koffie
11.30 – 12.10  uur  Keuzeprogramma in de school naast het Anjerpunt
 
12.10 – 13.30 uur   Lunch in het Anjerpunt, vervolgd door een knapzakwandeling langs de 

verschillende projecten die Hoonhorst gemaakt hebben tot het meest 
vernieuwende dorp van 2015 in Nederland. 

13.30 – 15.00 uur	 	Korte	presentatie	van	de	finalisten	Beltrum,	Garnwerd	en	Witteveen,	waarna	
presentatie van het juryrapport en uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

15.00 uur  Afsluiting met borrel

Keuzeprogramma

Knapzakwandeling

De knapzakwandeling leidt naar :
•  De dorpskachel waarin het resthout uit eigen omgeving verbrand wordt en waarmee de school en  

Potstal –onderdeel van het Kulturhus– verwarmd worden.
•  De molen, voor een uitkijkje over het dorp.
•  De Dorpshuiskamer waar de senioren samenkomen en waar een wens ligt voor de bouw van 

seniorenwoningen.
•  Het Anjerpunt, het toeristisch informatiepunt en kloppend hart van het dorp, onderdeel van het Kulturhus. 

Noabers zorgen dat het 7 dagen per week geopend is en organiseren allerlei activiteiten.
•  De school waarin allerlei energiebesparende maatregelen genomen zijn die maken dat de school 50% op de 

energierekening bespaart en dus meer geld overhoudt voor het onderwijs.
•  De kerk die ook 50% op de energiekosten heeft kunnen bezuinigen door slimme aanpassingen.

Locatie

Anjerpunt, Kerkstraat 7, Hoonhorst
voor parkeren navigatie instellen op adres Achter de Molen, Hoonhorst
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Workshops 

ZORG EN TECHNOLOGIE
Een workshop over 
de mogelijkheden om 
technologie te integreren  
in het dagelijks leven 
van mensen met een 
beperking.

FONDSENWERVING
Leuke plannen, maar hoe 
financier	je	die?	Over	hoe	je	
geld kan ‘ophalen’ voor de 
projecten in jouw dorp. 
Door: André Hurink

Kenniscafés 

MOBILITEIT
Ervaringsdeskundigen delen graag 
hun verhaal over de oprichting en de 
ervaringen met de dorpsdeelauto, 
de buurtbus, de liftpaal maar horen 
ook graag uw oplossing voor de 
vervoersproblemen.

ENERGIE BESPAREN EN OPWEKKEN
Samen met de hele buurt energie 
besparen en opwekken. Dat klinkt 
goed  - maar hoe gaat het in z’n 
werk?	En	wanneer	en	hoe	kom	je	als	
buurtbewoner	in	actie?	
Door: Buurkracht

MATERIEEL-O-THEEK
Hoe regel je dat je van elkaars 
spullen gebruik kunt maken zodat 
niet iedereen zelf een ladder, 
aanhangwagen, bladblazer etc. 
hoeft aan te schaffen. Uitwisselen 
van praktijkervaring.
Door: Karin Huitink en Gerrit Nagel  

Presentatie 

BIOLOGISCH BOEREN
Veld	en	Beek	is	een	biologische	
boerderij in coöperatieve 
vorm waarbij iedereen die 
boodschappen afhaalt tevens 
lid is. Ervaar en hoor het verhaal 
over de opzet van de boerderij 
met aandacht voor dieren, 
natuur en omgeving. Wat is de 
achterliggende motivatie, 
de aanpak , hoe werkt 
het en wat levert 
het	op?	


