
Vier denatuur tijdens Fête de la Nature op 21 en
22 mei
Geniet van Moeder Natuur tijdens het grootste natuurfestivalvan
Nederland: Fête de la Nature! Geniet van kunst en muziek bij
één van de 10Natuurpodia, spreid je kleedje uit en doe mee met
de Grote Natuurpicknick ofword betoverd tijdens de magische
ontmoetingen in Meijendel. Overal is denatuur te ervaren, van
vleermuizen spotten tot een eetbare wandeling, eenhommelsafari
of een film over Naturefarming.

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vieren we ook in Den Haag de schoonheid van de natuur met

vele activiteiten voor jong en oud, georganiseerd door vrijwilligers. Alle 40 Haagse activiteiten

zijn te vinden op www.fetedelanature.nl

Zuiderpark
Spreid je picknickkleedje op 21 of 22 mei op je favoriete natuurplek met je familie en vrienden of

kom gezellig op 22 mei naar het Zuiderpark in Den Haag en doe mee metde Grote

Natuurpicknick!

In het Zuiderpark worden nog meer activiteiten georganiseerd voor jongen oud.  Op het

Vierseizoenenpodiumtreden diverse artiesten op, waaronder het Mama Verhalen Koor, er zijn

workshops en excursies. En voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten:boerengolf, een

kikkerspeurtocht en pannenkoeken bakken boven het kampvuur!

Magische Ontmoetingen
In Meijendel word je dit jaar tijdens Fête de la Naturemeegenomen in magische ontmoetingen

met de wezens van het bos zoals we zekennen uit de oude verhalen. Wandel door de Duintuin en

je wordt betoverd doorzoete klanken en ronddartelende elfen of schuif aan bij een oude, wijze

bosbewoner die graag verteld over vroeger. 

Natuurpodia door dehele stad
Tot slot zijn er door de heel Den Haag Natuurpodia te vinden metmuziek, dans en poëzie. Bekijk

hier het hele programma en de locaties.

http://duurzaamdenhaag.nl/upload/files/Programmering-Natuurpodium-2016.pdf
http://www.fetedelanature.nl/


Voor meer informatie: www.duurzaamdenhaag.nl
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Vier de natuur, doe mee met de Grote NatuurPicknick!

http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/vier-de-natuur-doe-mee-met-de-grote-natuurpicknick
http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/vier-de-natuur-doe-mee-met-de-grote-natuurpicknick
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Duurzaam Den Haag

Wij geloven dat bewoners en ondernemers de drijvende kracht zijn achter het verduurzamen van Den Haag. Wij

 

http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/208026
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/208022
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/208035


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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