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Beste ouders,
Na onze jaarlijkse Open Dag komen we graag bij jullie terug voor een nieuw initiatief.

Op onze groene site brengen we op zondag 9 juni 2019 van 10u – 18u heel wat
duurzaamheid samen in één markt. Met veel kinderanimatie en duurzame terrasjes
kunnen jullie proeven, ontdekken en ondervinden hoe we samen onze voetafdruk
kunnen verkleinen. Er is een ruim aanbod gaande van benoveren en mobiliteit tot
tuin en natuur, geleide wandelingen in de buurt, voeding, workshops, gastsprekers,
ambachten, muziekoptredens (leerkrachten lagere school, de Skyblasters, …). Dit
alles met een particuliere verkoop van tweedehands materiaal. Kom genieten op
deze familiedag. Zo steun je ook onze interne projecten!
Overzicht van de standhouders
-

Battmobiel, electrisch autodelen Vlaanderen
Partago, electrisch autodelen, zorgeloos en zorgzaam
Autodelen.net, de auto wordt gebruikt wanneer hij nodig is
Vierhoekshoeve, kinderboerderij – ijscreme Gijzenzele
De wassende Maan, Deinze, biopakketten
Oogstgoed: zelfplukboerderij: geleide wandeling om 11u – 15u (zie plan)
IVAGO: algemene stand, de ivago-mobiel
Repaircafé - IVAGO ism stad Gent: 13u – 18u (zie plan)
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-

VLACO: workshop rond voedselverlies 10u30 (zie plan)
Comité Jean Pain vzw Londerzeel: biotuinieren
De Babbelbar : dagcentrum OC De Beweging, Bottelare
La Maison Victor: naaimagazine
BLOMM: (h)eerlijke bloemen
Nathurel : doe-het-zelf-tips over kruiden
VELT ecologisch leven en tuinieren
Merelbeeks vogelasiel: opvang centrum voor vogels en wilde dieren
Ellen Van Spanhove: awash –kinderkledij van gerecycleerde stoffen
Ecosnooze: kweek van paddestoelen – verkoop
FERM: leuk alternatief op de klassieke catering
Imker Stefaan Vergaert
Hachiko vzw: organisatie van hulphonden voor mensen met motorisch
beperking
Gildenhuis café Melle, tapwagen, santé
Veeloo: onbezorgd genieten van onze all-in service aan huis
Technische dienst MFC St.Gregorius: we willen ingeleverd materiaal een nieuw
leven geven !
Atelier Bgol: eigen plantgoed, biozaden Somers, DCM biovoeding
perkplanten, ecopots, Eurotuin plantgoed
Ambacht Floris: smidse
Herboriste Kathleen De Schilder
Quality Fire Solutions: pelletkachel
Kumetco: uw partner in kwaliteit tuinmachines
Quinten Raes, boom- en tuinverzorging
Koets en paard: Tony Dossche
Herboristen Filip en Jochen
Fietshersteller: Dirk De Mol
Footinstruct: uw partner voor kinderfeestjes en kinderworkshops
Buckwalhoeve: geitenboerderij en mini ponyclub voor peuters
Sminkstand: Virgini
Buitenvuurtjes: Wim Boone
TOEK: creatieve workshop voor kinderen
Belisol: ramen en deuren zonder zorgen
Fluvius: een betrouwbaar energiedistributienetwerk in Vlaanderen
Vicon: uw partner in containervervoer voor particulier en bedrijf
Opruimcoach: Nele Colle (zie plan)
Meneertje Teelepel: handgesneden houten lepels met eigenzinnige toets
Rap op stap: een nieuw reiskantoor voor mensen met beperkt budget
Natuurpunt Gent: Gentbrugse Meersen
Broederlijk Delen: duurzame ontwikkeling
Oxfam Wereldwinkel Gentbrugge: (h)eerlijke internationale handel
Klompenmaker: Tim Van Goethem
Kabinet O: duurzaam speelgoed en pienter maatwerk voor kleintjes
Franky’s fruitwinkel: vers fruit en groenten uit eigen straat

-

Geneeskundige kruiden gelinkt aan de bijen: Ann Smets
kruidenWIJZER: wegwijs in de wondere kruidenwereld
Triodos Bank: een globale referentie voor duurzaam bankieren
OHNE: de verpakkingsloze winkel
Klein Spook /tante Rosa: wasbare luiers en maandverband
Alles op wieltjes: kinderruilfietsen
Slagerij brouckaert: je slager in de regio
Springzaad: meer ruimte voor natuur en kinderen
Hart voor vluchtelingen-KATelier: een en al creativiteit
Energent-Gent zonnestad: duurzame en klimaatneutrale samenleving
PurVer: wormencompost
Ventimax: compostzakken
Ambachtelijk houtwerk: Thomas Huyghe
EM micro-organismen: actieve bacteriën, schimmels en gisten
Greenfeet: duurzaamste foodconcept ever
Closetstories: webshop van kwalitatieve tweedehands kinder- en
damesmerkkleding
Happy Nappie: recupeerbaar maandverband en luiers
Bakfietsstand stad Gent: milieuvriendelijke mobiliteit
Gezonder: natuurwinkel GeZondeR
MicMacMiniscule: tweedehands geboortelijsten
Keramiek: Tineke De Tender
The glass Village: creatief met glasafval
Werken met bijenwas: Christelle Maes
Kunst uit eigen regio: Patrick Vandenbussche
Adadore design: heartmade design, kinderkleding en accesoire
Rabot op je bord: overschotten van supermarkten verwerken tot nieuwe
produkten

Verder verwelkomen we een 20-tal particuliere standhouders met tweedehandse
spulletjes.

Van harte welkom!

De werkgroep Duurzame markt.

