
WEEK VAN DE
DUURZAAMHEID

8 T/M 15 OKT

DIVERSE GRATIS

ACTIVITEITEN

IN ASTEN!

PROGRAMMABOEKJEVOOR MEER INFORMATIE GA NAAR: WWW.ASTEN.NL/WVDD

SCAN MIJ:

14 OKT    NACHT VAN DE STERREN
ASTEN DOET HET LICHT UIT!
Tijd & locatie: 19.00 uur: Sterrenwacht Asten
Tijd & locatie: 22.00 tot 00.00 uur: Overal in Asten

Sterren wijzen de weg en verbinden het hele universum. Door lichtvervuiling 
zien we helaas nog maar heel weinig sterren. Al dat extra kunstlicht is vaak 
niet eens nodig en kost bovendien ook nog eens veel energie.

Doe daarom het licht eens uit! We willen alle Astenaren oproepen om op 
14 oktober van 22.00 tot 00.00 uur zoveel mogelijk (buiten)verlichting uit te doen. 
Waar mogelijk zullen ook winkeliers, sportverenigingen en tuinbouw het licht 
uitdoen. Ook in de openbare ruimtes zullen we tijdens deze 2 uurtjes enkele 
straten niet verlichten. 
 
De Sterrenwacht in Asten heeft op 14 oktober een publieksavond waar extra 
aandacht gegeven zal worden aan het belang van natuurlijk licht en donker. 
Kom kijken en ervaar zelf het verschil! Let op: voor de publieksavond wordt 
een kleine entreeprijs gevraagd. Meer informatie over de publieksavond: 
www.sterrenwachtasten.nl

15 OKT    GROENE  MARKT
IN HET GEMEENTEHUIS
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Asten

Ter afsluiting van de Week van de Duurzaamheid is er op zaterdag 15 oktober een 
Groene Markt in het gemeentehuis. Op deze markt vindt u diverse stands waarbij 
natuur, klimaat en energiebesparing centraal staan. U kunt (met uw kinderen) 
vogelhuisjes knutselen, er zijn informatiestands over klimaatbestendige subsidies, 
energiebesparende oplossingen en regelingen voor bijvoorbeeld geveltuintjes 
én er worden lezingen gehouden over het natuurinclusief inrichten van uw tuin. 
Lokale verenigingen als IVN, EVVA volkstuinen, de Bijenhoudersvereniging en de 
Agrarische Natuur Vereniging zijn hierbij ook aanwezig. 

Entree en deelname aan activiteiten zijn gratis!

EXPOSITIE  “SAMEN HET KLIMAAT DE BAAS!”
MUSEUM KLOK & PEEL - 2022/2023

Naast alle activiteiten in de Week van de Duurzaamheid is vanaf eind september de 
nieuwe expositie “Samen het klimaat de baas” te bezoeken in Museum Klok & Peel. 
Deze is doorlopend te bezichtigen in seizoen 2022/2023. In de expositie ‘Samen het 
klimaat de baas’ laten gemeenten en Waterschap zien hoe zij de nadelige effecten 
van de klimaatverandering te lijf gaan.

De expositie toont hoe het Waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de 
Kleine Aa opnieuw ontwikkelt. Deze waterlopen mogen weer meanderen en/of 
krijgen overstromingszones en natuurvriendelijke oevers. Daardoor ontstaat nieuwe 
natuur.

Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen op de 
opwarming van de aarde. Daarbij gaat het o.a. om besparing in energieverbruik en 
inzet van duurzame energiebronnen. U krijgt als bezoeker volop ideeën aangereikt 
hoe u zelf aan de slag kunt gaan, bijv. met het vervangen van tegels door groen, 
afkoppeling regenpijpen of aanleg van isolerende sedumdaken.

De expositie is gekoppeld aan het scholenproject “Lang leve Planeet Aarde” 
waarbij leerlingen van basisscholen in Asten en Someren aan de slag gaan met 
duurzaamheid en zelf oplossingen moeten bedenken voor energiebesparing en 
klimaatbestendigheid.

Let op: de expositie is voor de betreffende leerlingen en hun ouders tegen een speciaal 
kortingstarief te bezoeken, voor overige bezoekers geldt het normale tarief.



WEEK VAN DE DUURZAAMHEID
Van 8 tot en met 15 oktober 2022 organiseert de gemeente Asten de Week van de 
Duurzaamheid. Tijdens deze week zijn er verschillende evenementen om inspiratie 
op te doen over hoe u kunt verduurzamen, energie besparen en klimaatbestendige 
oplossingen kunt toepassen. Bekijk onderstaande evenementen voor meer informatie 
en kom kijken! Deelname is vrijwel overal gratis en vooraf aanmelden is niet nodig, 
tenzij anders aangegeven.

WEEKPROGRAMMA:

8 OKT    GRATIS INLOOPSPREEKUUR ENERGIEBESPARING
DOOR ENERGIEHUIS SLIM WONEN
Tijd: 10.30 – 14.30 uur
Locatie: In en rondom de bibliotheek Asten in de Midas
 (nb: in de biblotheek tot 12.30 uur)

Denkt u aan verduurzamen of manieren hoe u energie kunt besparen?
Kom naar het gratis inloopspreekuur Energiebesparing.

Voor de Week van de Duurzaamheid organiseert ons energieloket EnergieHuis 
Slim Wonen (EHSW) een speciaal inloopspreekuur met extra activiteiten. Voor 
iedere bezoeker is er een leuke energiebesparende verrassing, tips die u direct 
kunt toepassen en gelegenheid om zelf energiecoach te worden!

EHSW is het informatieloket van de gemeente Asten waar u terecht kunt voor 
vragen over energiebesparing en verduurzaming. Deskundige energiecoaches 
geven u graag onafhankelijke voorlichting en tips over hoe u kunt besparen 
in uw eigen woning. Het inloopspreekuur wordt meerdere malen per maand 
georganiseerd in de bibliotheek in Asten.

In Helmond zit een ‘showroom’ met allerlei installaties en materialen. U kunt 
hier op bepaalde tijden ook vrij inlopen of anders een afspraak maken. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden en de informatie die u krijgt is onafhankelijk.  
Kijk voor meer informatie over EnergieHuis Slim Wonen op de website:

ENERGIEHUISSLIMWONEN.NL

11 OKT    THEMA-AVOND
IN BEHAPBARE STAPPEN NAAR EEN
ENERGIEZUINIGE WONING
Tijd: Tussen 19.00 – 22.00 uur
 De presentatie is van 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Museum Klok & Peel (gratis entree)

Leer uw eigen woning kennen en ontdek welke behapbare stappen er zijn 
voor een energiezuiniger huis.

Caspar Eras van EnergieHuis Slim Wonen wil met vragen en voorbeelden uit 
de zaal een interactieve presentatie geven. Zo krijgt u handvatten om een 
eerste stap te maken naar verduurzaming en energiebesparing.

PROGRAMMA VAN DE AVOND:
Inloop: 19.00 uur
Start presentatie: 19.30 uur
Einde presentatie: uiterlijk 21.00 uur
Uitloop en mogelijkheid tot spreken met energiecoaches: uiterlijk tot 22.00 uur

ADRES
Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 
5721 WC  Asten

9 OKT    DUURZAME HUIZENROUTE
INSPIRATIE BIJ DORPSGENOTEN
Tijd: Tussen 11.00 - 15.00 uur.  
 Informatierondes starten ieder heel uur
 (11.00 -12.00 - 13.00 en 14.00 uur) en duren gemiddeld 45 min.
Locatie: Diverse adressen in Asten

Stap op de fiets en ga langs bij diverse verduurzaamde woningen in Asten. Op 
ieder heel uur geven bewoners informatie en/of een rondleiding in hun eigen 
huis. Ze geven u graag antwoord op vragen zoals “Welke eerste stap moet je 
zetten, hoeveel plek neemt een bepaalde installatie in, hoeveel bespaart het, 
wat is het comfort en hoe regel je eventuele subsidies?”. 

 RONDLEIDINGEN STARTEN IEDER HEEL UUR
 U kunt langsgaan tussen 11.00 en 15.00 uur. Informatierondes starten  
 ieder heel uur dus om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur en duren
 ongeveer 45 minuten. Vooraf aanmelden voor de route is niet nodig. 
 Voor de bewoners is het handig als u op het hele uur arriveert.

DEELNEMENDE ADRESSEN:
• Hemelberg 35
• Voordeldonk 64
• Lienderweg 132
• Hemelberg 39
• Venkel 29
• Behelp 8
• Kleine Heitrak 3
• Lagendijk 2
• Jupiterstraat 52

Op de website van de gemeente Asten staat een interactieve plattegrond en 
een schema met de aanpassingen per adres. Kijk hiervoor op: asten.nl/wvdd 
en klik op Duurzame Huizenroute of scan de QR code hierboven.

Let op: door onvoorziene omstandigheden zou de route op het laatst 
gewijzigd kunnen zijn, check daarom vooraf de website voor de actuele route.


