
Kom naar de Haagse Dag van de Aarde op 22 en
23 april
Wilt u duurzaam aan de slag, bewuster leven of bent u
benieuwdwelke duurzame initiatieven er in Den Haag zijn?
Kom dan naar het festival HaagseDag van de Aarde op vrijdag
22 en zaterdag 23 april in de Christus Triumfatorkerk. Ontdek
alles op het gebied van milieu en duurzaamheid middels
lezingen, workshops en eeninformatiemarkt. De entree is
gratis!
Het festival de Haagse Dagvan de Aarde trapt af met een lezing van Maurits Groen. Groen is door
dagblad Trouwuitgeroepen tot duurzaamste Nederlander. Hij geeft vrijdagmiddag 22 april zijnvisie op wat
Nederland en de stad Den Haag te doen staan om het recenteVN-klimaatakkoord van Parijs in concrete
maatregelen om te zetten.

Workshop zeep maken

Daarnaast kunt u op zaterdag 23 april verschillendeworkshops volgen in de Christus Triumfatorkerk. Maak
uw eigenmilieuvriendelijke zeep, ontdek welke mogelijkheden er zijn om uwenergierekening te verlagen of
leer hoe je van groente--, fruit- en tuinrestengoede compost maakt! En vergeet niet uw oude kleding mee
te nemen voor dekledingruil.

 

Tijdens de Haagse dag van de Aarde kunt u ook inspiratieopdoen op de informatiemarkt waar duurzame
initiatieven uit de stad zoals 070Energiek, Operatie Steenbreek en Fairtrade Den Haag zich presenteren.

Kunst uit Afvalcompetitie

Tot slot zullen de winnaars van de Kunst uit Afvalcompetitie bekend worden gemaakt. Deze week strijden
de leerlingen van groep 1t/m 8 van basisscholen M. M. Den Hertogschool, HSV Koning Sophiestraat en
HSV VanNijenrodestraat om het mooiste kunstwerk gemaakt van afval. De kunstwerkenworden op de
Haagse dag van de Aarde getoond.

 

Meer weten? Ga naar duurzaamdenhaag.nl



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

Haagse Dag van de AardeVrijdag
Vrijdag 22 april

14:00 – 15.30: Lezing Maurits Groen

15.30 – 16.30: Duurzaam Den Haag Borrel

Zaterdag 23 april

10:00 – 15.30 uur: Workshops , informatiemarkt en bekendmaking winnaars Kunst uit Afval competitie

Locatie: Christus Triumfatorkerk zalenverhuurcentrum

Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag, Bezuidenhout

-------------------------------------------------------

Noot voor de reactie
Meer informatie: communicatie Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, anouk@duurzaamdenhaag.nl, 06 23
11 67 44
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