Energiebeurs in Middelburg
Groene monumentenstad

Op de markt vind u tussen 10 en 16 uur:
• De Zeeuwse Stroomversnelling met de Nul op de Meter woning
• The New Motion met elektrische auto’s, laadpunten en app’s
• Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland met de monumentenwacht
• Minnaar Wielersport met de nieuwste CUBE BIKES
• Kunstgras gigant Zeeland met gerecyclede grasmatten
• Fit & Groen Voeding en Leefstijl met duurzame lekkernijen
• De Groentehal Middelburg met streekproducten
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In de Vleeshal vind u tussen 10 en 12.30 uur:
• Burgerinitiatieven ‘Middelburg, groene monumentenstad’,
‘Middelburg Rozenstad’ en ‘duurzaam Griffioen-Klarenbeek’
• ZMF energieservicepunt voor burgerintiatieven
• De Green Agents van Studentenbedrijf Inceptio
• Warmtefoto’s van HZ University of Applied Sciences
• Roegiers de Koeijer met allerlei soorten isolerende beglazing
• Logus met een Energiehuisje met allerlei toepassingen van isolatie
• DomoticaGuru voor energiemonitoring en levensloopbestendig wonen
• Samangroep met een hybride luchtwarmtepomp
• Maretec met zonnepanelen
• Delta energie met de Delta comfortwijzer
• Gemeente Middelburg met informatie voor monumenten eigenaren
• Provincie Zeeland met een model voor de Getijdencentrale
Brouwersdam
• De Zeeuwse Bibliotheek met het EnergieZeeland

Energiebeurs in Middelburg
Groene monumentenstad

Op zaterdag 10 oktober organiseert ‘Middelburg, groene
monumentenstad’ vanaf 10 uur een Energiebeurs in de
Vleeshal en op de Markt te Middelburg.
De beurs in de Vleeshal is open tot 12.30 uur,
de activiteiten op de Markt duren tot 16 uur.
Middelburg, groene monumentenstad
Middelburg, groene monumentenstad is een burgerinitiatief
dat zich inzet voor het verduurzamen van de Middelburgse
monumenten. De gemeente Middelburg steunt Middelburg
groene monumentenstad waardoor dit jaar meerdere
activiteiten georganiseerd worden.

€1,Kom langs bij de kraam van Fit &
Groen en ontvang 1 euro korting
op een consumptie naar keuze.

