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Kom naar de Haagse Energiebeurs op zondag 13 maart in het stadhuis
Wilt u duurzaam aan de slag? Kom dan naar de Haagse Energiebeurs op zondag 13 maart van 12.00 tot 17.00 uur in het stadhuis aan het Spui en ontdek alles op het gebied van duurzaam wonen, tuinieren,
vervoer, voeding en vrije tijd. De entree is gratis.

Doe-het-zelf-kluscoach Ed

Op de Haagse Energiebeurs krijgt u professioneel advies over duurzaam en aantrekkelijk wonen. Zo ontdekt u hoe u geld en energie kunt besparen in het huishouden. Kom langs bij de presentatie over subsidie dak- en vloerisolatie of krijg tips van doe-het-zelf kluscoach Ed over duurzame klusjes in huis. De ambassadeurs van Duurzaam
Den Haag staan klaar om u alles te vertellen over groene tuinen en duurzaam vervoer.

 

Ideeën voor een mooier Den Haag

Tijdens de Haagse Energiebeurs kunt u ook in gesprek met ambtenaren van de gemeente Den Haag over duurzaamheid, wonen, participatie, luchtkwaliteit en stadslandbouw. Wat zijn uw ideeën voor een mooier Den Haag?

 

Print je eigen 3D ring

Daarnaast kunt u op de Haagse Energiebeurs heerlijke lokale hapjes en drankjes proeven. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Met een 3Dprinter kunnen zij van oude, plastic bekertjes een 3D-geprinte ring met hun eigen logo maken. Ook kunnen kinderen hun eigen insectenhotel maken. 

Stoeren Vrouwen Kledingruil

En vergeet niet uw oude kleding mee te nemen! Op de Haagse Energiebeurs kunt u deze ruilen voor andere kledingitems tijdens de Stoeren Vrouwen Kledingruil op de eerste verdieping van het stadhuis. 

Meer weten? Ga naar www.duurzaamdenhaag.nl
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Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, Charlotte Bos, 06-10653153, charlotte@duurzaamdenhaag.nl
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Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Wij geloven dat bewoners en ondernemers de drijvende kracht zijn achter het verduurzamen van Den Haag. Wij wakkeren deze Haagse Krach aan. Duurzaam Den Haag helpt bewoners en ondernemers bij het realiseren van initiatieven en biedt producten en diensten aan waarmee iedereen simpel aan de slag kan. De duurzame
successen die we samen behalen, delen we met de rest van de stad. Duurzaam Den Haag staat middenin de Haagse samenleving, letterlijk en figuurlijk, zichtbaar, tastbaar en in daden. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen. Meer weten? Ga naar www.duurzaamdenhaag.nl
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07 mar

Kom naar de Haagse Energiebeurs op zondag 13 maart in het stadhuis

Wilt u duurzaam aan de slag? Kom dan naar de Haagse Energiebeurs op zondag 13 maart van 12.00 tot 17.00 uur in het stadhuis aan het Spui en ontdek alles op het gebied van duurzaam wonen, tuinieren, vervoer, voeding en vrije tijd. De entree is gratis.
01 dec

Wie wordt de super-steenbreker?

Den Haag - Donderdag 10 december wordt duidelijk welke Haagse burger of organisatie de Super-Steenbreker geworden is. Oftewel wie het meest gedaan heeft om een versteende tuin te vergroenen. De drie prijswinnaars worden bekendgemaakt om 16.00 uur bij Duurzaam Den Haag, Riviervismarkt 5. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Operatie Steenbreek
Veertien kandidaten wierpen zich in de strijd om de titel, van kleine tot grote tuinen. Een deskundige jury, bestaande uit Sjoe...
25 nov

Klimaatfondsen tekenen in Groene Toptrein voor meer CO2-compensatie 

Elke burger en bedrijf moet CO2-uitstoot kunnen compenseren in de eigen regio met duurzame projecten. Daarom gaan de drie regionale klimaatfondsen – Klimaatfonds Haaglanden, het Zeeuws Klimaatfonds en de CO2 Bank Utrecht –intensief met elkaar samenwerken. Op 27 november tekenen ze een samenwerkingsovereenkomst in de Groene Toptrein*. Om in Nederland de
uitstoot van CO2 sneller terug te dringen, is klimaatcompensatie onmisbaar. Door compensatie van lokale uitstoot door lokale duurzame...
25 nov

Persuitnodiging lancering Duurzaam Den Haag 27 november 16:00 - 19:00 

DEN HAAG - Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum gaan per 27 november verder als één organisatie: Duurzaam Den Haag. De feestelijke lancering is op vrijdag 27 november in Het Nutshuis, waar directrice Heleen Weening de nieuwe organisatie en missie en visie presenteert. Duurzaam Den Haag gelooft dat bewoners en ondernemers de drijvende kracht zijn achter het
verduurzamen van Den Haag en wakkert die Haagse Krach aan. Duurzaam Den Haag helpt bewoners en ondernemers bij het reali...
31 okt

Haagse duurzaamheid in beweging gezet

Haagse bewoners en ondernemers zetten de komende periode hun ideeën en energie in voor een nog mooier Den Haag. Dat is de rijke opbrengst van de Haagse Krach 1000.  De HK1000 was een megaparticipatiebijeenkomst met veel bevlogen, betrokken bewoners en ondernemers. Goede ideeën vlogen over en weer. Het eindresultaat: tientallen concrete ideeën over hoe we Den
Haag nog mooier kunnen maken, zoals het fiets recycleplan en de HK1000 in de wijk. De HK1000 werd georganiseerd door Duurzaam Den Haag, ...
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