Persuitnodiging

Kom naar de Haagse Energiebeurs
Duurzaam doen is leuker en gemakkelijker dan je misschien
denkt
Den Haag 17 november 2017 - Wil je altijd al een elektrische fiets proberen? Op de
Energiebeurs staan ze klaar! Eigen huis? Ontdek hoe je je vaste lasten omlaag
brengt. Duurzaam doen is leuker, gemakkelijker en meer iets voor jou dan je
misschien denkt. Duurzaam Den Haag organiseert op zondag 26 november de
Haagse Energiebeurs: dé duurzaamheidsbeurs van Den Haag. Op 26 november
kun je tussen 12.00 uur en 17.00 uur in het Atrium van het stadhuis tips en
inspiratie opdoen om vervolgens direct duurzaam aan de slag te gaan.

“De Energiebeurs is elk jaar een feestje, een hele leuke dag om met je gezin
naar toe te komen. Er zijn lekkere hapjes, en er zijn leuke dingen te doen voor
je kinderen bijvoorbeeld plastic printen met een 3D-printer. Het is een goede
gelegenheid om erachter te komen dat duurzaamheid leuker, gemakkelijker en
meer iets voor jou is dan je misschien denkt. Kom bijvoorbeeld ontdekken hoe
gemakkelijk je 300 euro kunt besparen met heel eenvoudige dingen zoals slim
omgaan met je warmte en elektriciteit in je eigen huis."
— Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

Laat je inspireren en ga direct duurzaam aan de slag met alle tips en handvatten die de
bewoners- en bedrijfsinitiatieven je op zondag 26 november bieden. Leer hoe je thuis energie en
geld bespaart, kom erachter hoe je meer groen in je wijk kunt realiseren en sluit je aan bij 1 van
de vele duurzame initiatieven.
Thema's
De Haagse Energiebeurs is onderverdeeld in de volgende 5 thema's; wonen, eten & drinken,
stadstuinieren, vervoer en lifestyle. Op ieder thema is er genoeg te ontdekken. Proef lekkere
biologische hapjes, doe een gratis energiescan, verwonder je over de Solar skelter en maak
kennis met de duurzame initiatieven in jouw buurt. Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen;
klus je eigen duurzame huisje, maak een te gek kunstwerk van afval of bezoek de
theatervoorstelling 'Plastic Soep'.
Stichting Duurzaam Den Haag organiseert de Haagse Energiebeurs nu voor de 6e keer met als
doel: zoveel mogelijk bewoners uit te stad inspireren om direct duurzaam aan de slag te gaan in
en rond het huis. Vorig jaar is dat goed gelukt, er kwamen ruim 8000 bezoekers, die de beurs
gemiddeld met een 8 waardeerden.
Meer weten?
·

Ga naar www.duurzaamdenhaag.nl/energiebeurs

·

Zet jezelf op aanwezig in het Facebook event

__________________________________________
Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Om 13.00 uur kunt u deelnemen aan een persoonlijke rondleiding van Heleen Weening,
directeur stichting Duurzaam Den Haag en kennismaken met de mensen achter de Haagse
Kracht. Wethouder Joris Wijsmuller zal vanaf 13.00 uur aanwezig zijn op de Energiebeurs.

Contact
Voor vragen; neem contact op met Rosalie Ruardy (communicatieadviseur Duurzaam Den
Haag)
rosalie@duurzaamdenhaag.nl
06 158 323 48

OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag
Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van
initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en
ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten
waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd
de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met
elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en
bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach
Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners
en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een
andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen
als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en
hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te
gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl
Jouw partner in duurzaam doen!
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