
 
Van 27 april tot en met 4 mei 2016 bruist de 
voormalige schoenwinkel Grant in de Heistse 
Bergstraat 34 van leven. Acht dagen en avonden lang 
organiseert Beweging.net er een popup-event met fair 
café, fair shop en fair podium. Waarom? Omdat de 
wereld best wat reno-vatie kan gebruiken. Kom 
shoppen, een glas drinken, of een film, optreden of 
debat meebeleven. Reno-Fair16, voor een 
rechtvaardiger wereld! De toegang is altijd gratis. 
 

  Volg ons hier op Facebook.                  www.renofair.be  
 

Fair shop 
 

Van 28 april tot en met 4 mei 2016 kan je elke dag van 9.30 tot 
16.30 uur komen winkelen in onze rechtvaardige shop.  

 Fair trade voedingsproducten van de Wereldwinkel. 
Producenten in het Zuiden krijgen een rechtvaardige prijs voor 
hun werk. 

 ‘Cook and Food’ materiaal van De Kringwinkel. Spullen die 
hergebruikt worden in plaats van weggegooid. Verzameld door 
medewerkers in een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Omdat 
iedereen recht heeft op  een job. 

 Trash design producten: knap gemaakte spullen, helemaal uit 
hergebruikt afval. Gemaakt in de arbeidszorg-ateliers van De 
Kringwinkel. 

 Voeding van de Kringkruidenier: er wordt massaal veel voedsel 
verspild. Hier bieden we voedingsproducten aan die in overstock 
waren. We gebruiken ze in plaats van ze te verspillen. 

 

 

 

 

 

Fair café 
 

Verbeter jij  soms ook de wereld tussen pot en pint?  
Kom dan zeker eens langs in het Fair café van Reno-Fair16.  
Wijn, koffie en thee van de Wereldwinkel, frisdranken en biertjes, met 
in de kijker: het speciaal gebrouwen Reno-Fair evenement-bier (tripel 
en bruine).  
Kom een praatje maken van 27 april tot en met 4 mei 2016.  
Elke dag open vanaf 14 uur.  
(Op de startavond woensdag 27 april pas vanaf 19 uur.) 

 

Reno-Fair16 - Volledig programma 

(Klik op de titels voor meer info.) 

 
Woensdag 27 april 2016   20 uur: 
 
Openingsavond met muziek  
van Wim Ceulemans & band. 
 
 
Donderdag 28 april 2016   14 uur 
 
Kom veilig kennismaken met de elektrische fiets. 
Met medewerking van OKRA. 
 
Donderdag 28 april 2016  20 uur 
 
Waardig werk wereldwijd 
Luc Cortebeeck, vicevoorzitter van de Internationale Arbeids-
Organisatie pleit voor waardige werkomstandigheden, waar ook ter 
wereld. Met medewerking van ACV. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/renofair16/?fref=ts
http://www.renofair.be/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/renofair-openingsavond/d21975ce-3852-43ee-b025-e2fcc0d7cb47
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/renofair-openingsavond/d21975ce-3852-43ee-b025-e2fcc0d7cb47
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/elektrisch-fietsen/453108ff-7988-43f5-b5be-f5198e33055f
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/luc-cortebeeck-waardig-werk-wereldwijd/e8509b9a-0fe3-4809-97a4-e608a4fc6da7


 
Vrijdag 29 april 2016   21 uur 
 
Meezing-avond met ‘Ofkoors’ (met medewerking van Chiro) 
Het Heistse jongerenkoor Ofkoors neemt je mee voor een gezellige 
mee-zing-avond. Ambiance gegarandeerd – smeer alvast je stem! 
 
 Zaterdag 30 april 2016   20 uur 
 
Eigen schuld – dikke bult.  
Info- en gespreksavond rond eigen verantwoordelijkheid in de 
gezondheidszorg. Moeten rokers hun zorg uit eigen zak betalen? 
Met medewerking van CM en Ziekenzorg. 
 

 
 
Zondag 1 mei 2016   20 uur 
 
Film ‘Demain’. Overal ter wereld vind je goede voorbeelden van 
oplossingen voor de klimaatcrisis. Een superpositieve film! 
Met medewerking van Femma. 
 
Maandag 2 mei 2016   14 uur 
 
KringUP creatieve workshop.  
Afval herwaarderen: we maken  
een placemat uit brikpakken. 
 
Maandag 2 mei 2016   20 uur 
 
Help, ik geraak er niet! 
Een avond rond faire mobiliteit. Met medewerking van Provincie- en 
Gemeentebestuur Heist, en kansarmoedevereniging Den Draai. 
 

 

 
 
 
Dinsdag 3 mei 2016   20 uur 
 
Refugee café 
Info- en gespreksavond rond de opvang van vluchtelingen. Met 
getuigenis en deskundigen en antwoord op je vragen. 
 

 
 
Woensdag 4 mei 2016   14 uur 
 
KWB-Kinderfestival 
Gratis speelnamiddag met een reuze voorraad lego, met volksspelen, 
tekenstraat en kinderdisco. Georganiseerd door KWB. 
 
Woensdag 4 mei 2016   22 uur 
 
Rerum Novarum Afterparty 
Die avond vindt de regionale Rerum Novarum-viering plaats in CC 
Zwaneberg. Maar de afterparty vind je in het popup-café in de 
Bergstraat 34! 
 
 
 
Beweging.net is het netwerk van christelijke sociale 
organisaties. Samen bouwen we aan een faire wereld, met een 
kwaliteitsvol leven voor iedereen. We kiezen voor een duurzame 
samenleving -   zowel dichtbij als ver weg - waarin iedereen zijn 
rol kan spelen, en waar solidariteit en rechtvaardigheid de regel 
zijn. (Meer info op www.beweging.net).  
Heb je vragen of suggesties? Mail ze aan reno-fair16@telenet.be. 
 
 
Onze partners: ACV – CM – KWB – Femma – Okra - Ziekenzorg 
CM – Familiehulp – KAJ – Wereldsolidariteit – Pasar - 
Internationaal Comité - Groep Intro – Arktos – Welzijnszorg - Pax 
Christi. 

 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/meezingavond-met-jongerenkoor-039-ofkoors-039/53794a12-72b3-45e7-ad97-de895ba3a1d4
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/eigen-schuld-dikke-bult/a1e51118-124d-4d7f-91bb-a77f49947414
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/demain/51413a2a-2e3e-4262-b2e9-d12397ec8084
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kringup/366890b3-fee8-4698-9505-2faab6136a42
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/help-ik-geraak-er-niet/9526d46e-0805-4ebb-9ed8-f6fa88dc6591
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/refugee-cafe/92cf8a57-5d18-4c48-a242-a07dfd3484a5
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kwb-kinderfestival/cadb6d11-ee48-4b6f-a391-90bc66d9f6c0
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/rerum-novarum-afterparty/e2b06e18-d075-48c6-a0a9-e6c03df85779
http://www.beweging.net/
mailto:reno-fair16@telenet.be

