20-jarig Jubileum Lanxmeer
Datum
Locaties

1-2-3 oktober 2021
diverse in de wijk Lanxmeer te Culemborg

Thema’s

EVA Lanxmeer twintig jaar ecologische wijk, hoe die er kwam en hoe het er is
Wijk van de Toekomst @ UniePlaza (conferentie met informatiemarkt)
Voedsel van de Toekomst @ Caetshage (informatiemarkt met kunst & muziek)
Energie van de Toekomst @ Laadplein (informatiemarkt met kunst & muziek)

Programma
Vrijdag 1 oktober
Openingavond in het Stadhuis van Culemborg (Oude Vismarkt 4)
19.45 Ontvangst met koffie, thee en water
20.00 Opening door burgemeester Gerdo van Grootheest
20.15 Inleiding met verrassing door wethouder Duurzaamheid Joost Reus
20.30 ”Culemborgs erfgoed als onmisbare pijler voor omgevingsgeluk” door Ferdinand van Hemmen
21.15 Borrel na afloop (tot ca. 22.00)
Zaterdag 2 oktober
Drie informatiemarkten, wandelingen, kunst & muziek, en een serieuze conferentie
Voor betalende deelnemers
Duurzaamheidsconferentie “Het Zetje van Culemborg” bij UniePlaza (Multatulilaan 12)
09.30 Deuren open, ontvangst met koffie, thee, water en muziek
10.00 Opening conferentie door burgemeester Gerdo van Grootheest
10.15 Plenaire voordrachten
13.00 Pauze met draagbare biologische lunch en muziek
13.45 Parallele werksessies
15.00 Slotborrel (bezoek aan informatiemarkt mogelijk)
15.15 Wandeling door de wijk (deelname optioneel)
16.30 Sluiting conferentie en informatiemarkt
Voor iedereen
10.00 – 15.30 Informatiemarkt Voedsel van de Toekomst bij Caetshage (Caetshage 1)
12.00 – 17.00 Informatiemarkt Wijk van de Toekomst bij UmiePlaza (Multatulilaan 12)
12.00 – 17.30 Informatiemarkt Energie van de Toekomst bij Laadplein (Hendrik Marsmanweg 1)
10.00 – 14.30 Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
10.00 – 17.00 Kunst & muziek bij de marktlocaties en in de wijk
Zondag 3 oktober
Wandelingen door de wijk en een slotdiner met borrel en muziek
Voor iedereen
12.00 – 15.00 Wandelingen door de wijk vanaf ELK Welzijn (Meerlaan 22)
Voor wijkbewoners (aanmelding diner noodzakelijk)
16.00 – 18.00 Inloopborrel met muziek in de Vitens boomgaard
18.00 – 20.30 Pot Luck diner met consumpties en aanvullende catering
Voorbehoud Bij een opleving van de corona-pandemie wordt het festival uitgesteld tot juni 2022.

