
 

 

 

 Uitnodiging voor De Dag van de Duurzaamheid 

met als afsluiting “GreenDrinks”  

vrijdag 10 oktober 2014,  

15:45-19:00 uur FC Emmen stadion   
Stadionplein 1, 7825 SG Emmen 

 

  

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is Educohof (mede) organisator van een 
omvangrijk evenement in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. 
Educohof is er in geslaagd om een aantrekkelijk programma te maken met 
inleiders die ofwel over hun duurzame ontwikkelingen komen vertellen, 
danwel het belang van samenwerken en verbinden bij de totstandkoming er 
van benadrukken. 
Hiermee wordt u dan ook van harte uitgenodigd voor het door Educohof 
georganiseerde evenement met als thema: 

 

   

 Samen werken aan Samenwerken in de Regio. 

In 2012 was het thema “Duurzaam op Koers” en gericht op de plannen 

van de nieuwe dierentuin. In 2013 een bredere opzet naar het centrum van 
Emmen met als thema “Emmen laat het zien op 10/10”. Samen met 

meerdere partijen werden toen niet alleen de ontwikkelingen rondom de 
dierentuin, maar ook die van de Hondsrugwegtunnel, het nieuwe theater en 
de centrumvernieuwing gepresenteerd. Dit jaar gaan we verder de 
gemeente Emmen in, met een opstapje naar de regio.  

Programma: 

15:45 uur. Ontvangst met koffie en thee. 

16:00 uur. Welkom door Judith Regendorp (bureauredacteur/presentator bij 
TV Drenthe), de presentator van het middagprogramma.  

 



Onderwerpen: 

 Het belang van samenwerken om te komen tot nieuwe producten en 
innovaties. Voorbeelden: de 1e brug van bio composietmateriaal en de 
ontwikkeling van sensortechnologie.  
Door: Maarten Epema, Wildlands Adventure Zoo Emmen. 

 Het succesvol ontwikkelen van groene producten voor en samen met 
derden. Voorbeelden: De AeroFinn (20% besparing op auto brandstof) 
en de ontwikkeling van een low cost installatie die middels enzymen 
onbeperkt afval van de dierentuin kan omzetten in biodiesel.  
Door: Peter van der Klok, TCE GoFour, Stadskanaal. 

PAUZE 

 Visie van de Gemeente Emmen op het thema duurzaamheid en het 
belang van samenwerken daarin door wethouder René van der Weide. 

 Energy Challenges, het energiebesparingsprogramma op scholen in 
Noord-Nederland. Vorig jaar is de challenge gewonnen door 
basisschool De Anbrenge uit Erica. Docente mevrouw Jakobs, 
leerlingen en Michel Kruseman van adviesbureau Invent vertellen u hoe. 
Het project biedt mooie kansen voor de lokale economie. 

 Duurzame ontwikkelingen bij Drenthe College. De (ver)bouw van de 
locatie aan de Van Schaikweg, nieuwe studierichtingen over 
duurzaamheid en techniek en de inrichting van het Energie-loket, 
samen met betrokken bedrijven uit de regio. Door: Marchel Arling, 
Drenthe College en één van de betrokken bedrijven. 

 Nieuw Dordrecht is met behulp van Buurkracht actief op het gebied van 
energiebesparing. Daarmee wordt zowel ingezet op kostenbesparing als 
op het stimuleren van de lokale economie. Door: Marjan Hendriks, 
Buurkracht/Enexis en Herman Reurink namens de bewoners. 

Aansluitend: “GreenDrinks” met volop netwerkmogelijkheden. 

 
 Hoe aan te melden?  

  
Nieuwsgierig naar deze duurzaamheidsactiviteiten in de Gemeente Emmen 
als opstapje naar een regionale insteek? 
Meldt u via een mail aan bij greendrinkszod@ziggo.nl.  
 
Er is voor dit evenement in het kader van de Dag van de Duurzaamheid en 
gelet op de locatie géén maximum aantal deelnemers. Ook zijn er géén 
kosten aan verbonden. 
 
Wij hopen u op vrijdag 10 oktober 2014 te mogen verwelkomen in (let op, 

gewijzigde locatie) in het stadion van FC Emmen, de JenS-vesting, 
Stadionplein 1, Emmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Educohof, Podium voor duurzame leefomgeving. 

 

 Harriët Hof en Geert Huitema  

 

mailto:greendrinkszod@ziggo.nl

