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Energie opwekken door sporten tijdens de
Nieuwe Energie Bootcamp
Den Haag 5 september 2018 - In het weekend van 8 en 9 september organiseert

Duurzaam Den Haag de Nieuwe Energie Bootcamp tijdens het Escampfestival en

Festival Het Circus. In de Duurzaam Den Haag tent zijn gratis activiteiten te doen

voor het hele gezin. Jong en oud kunnen bijvoorbeeld zelf energie opwekken voor

het bereiden van een gezonde smoothie op de smoothiefiets. Bezoekers van de

festivals worden zo op een speelse manier geïnformeerd over nieuwe, schone

energiebronnen.

Springend energie opwekken voor de foto



In de Duurzaam Den Haag tent zijn gratis activiteiten voor het hele gezin, waarbij bezoekers zelf

energie opwekken voor verschillende (huishoudelijke) apparaten. Jong en oud kunnen in de

Duurzaam Den Haag tent onder andere de energie voor een smoothie bij elkaar fietsen, de

beenspieren inzetten voor een lekker bakje koffie of de energie voor een foto opwekken door te

springen. Daarnaast is er onder andere de gelegenheid om te koken op een inductiekookplaat en

kunnen kinderen verschillende Haagse beestjes ontdekken tijdens de kinderworkshop van de

CompostBakkers. Bij het Rad van Fortuin zijn duurzame prijzen te winnen.

Tips om geld en energie te besparen

Duurzaam Den Haag wil bewoners met de Nieuwe Energie Bootcamps informeren over

aardgasvrij wonen. Daar zijn namelijk nog veel vragen over. Hoe kook je zonder gas en hoe kan

je dan je huis verwarmen? Medewerkers van Duurzaam Den Haag gaan daarover graag met de

bezoekers in gesprek tijdens de Nieuwe Energie Bootcamps. Daarnaast geven ze tips over hoe

bewoners nu al energie én geld kunnen besparen.

Den Haag FM

Op zaterdag 8 september zendt Den Haag FM live uit vanaf het Escampfestival bij de Duurzaam

Den Haag tent om verslag te doen van de activiteiten. Duurzaam Den Haag op het

Escampfestival is van 12 tot 14 uur live te luisteren via de radio FM 92.0 of online via

www.denhaagfm.nl

Den Haag aardgasvrij

Het is belangrijk dat bewoners in Den Haag gaan nadenken over alternatieve energiebronnen in

huis. Den Haag streeft er naar dat alle woningen in 2030 van het aardgas af zijn. De CO2 die

vrijkomt als je dat verbrandt, heeft namelijk negatieve gevolgen voor onze omgeving.

Temperaturen worden extremer en hevige hoosbuien kunnen leiden tot wateroverlast. Daarom

is het tijd om over te stappen op duurzame energiebronnen. In drie Haagse buurten gaat

Duurzaam Den Haag de komende tien jaar, samen met bewoners, aan de slag met het

aardgasvrij maken van 10.000 woningen. Het Regentesse-/ Koningsplein en de straten

daaromheen maken samen met de Noordpolderbuurt/Molenwijk en Moerwijk-Oost deel uit van

deze buurten.

Meer informatie over de Nieuwe Energie Bootcamp op 8 en 9 september vindt

u hier.

https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/nieuwe-energie-bootcamp
https://denhaagfm.nl/


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!

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Dehue, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag, anouk@duurzaamdenhaag.nl of 0646074434.

Meer informatie over van het aardgasvrij wonen.

https://duurzaamdenhaag.pr.co/
https://duurzaamdenhaag.nl/projecten/nieuwe-energie-en-groen
http://www.duurzaamdenhaag.nl/
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