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Energie opwekken door sporten tijdens de
Nieuwe Energie Bootcamp
Den Haag 9 september 2019 – Deze maand organiseert Duurzaam Den Haag de

Nieuwe Energie Bootcamp. Tijdens het Escampfestival (14 september) in het Melis

Stokepark kunnen bezoekers tussen 12:00 - 16:30 uur leuke en gratis activiteiten

doen voor het hele gezin. In de Duurzaam Den Haag tent kunnen jong en oud

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

⏲

https://duurzaamdenhaag.pr.co/


In de Duurzaam Den Haag tent zijn gratis activiteiten voor iedereen, waarbij bezoekers zelf

energie opwekken voor verschillende (huishoudelijke) apparaten. Kinderen en volwassenen

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. Of geef een draai aan het Rad van Fortuin en maak kans op

duurzame prijzen die je meteen thuis kunt toepassen. Ook de minder sportievelingen kunnen

zich goed vermaken en zien hoe je kookt op een inductie kookplaat (en de gerechtjes proeven!). 

 

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? Kan ik nog

wel wokken op inductie? Hoe kan je dan je huis verwarmen zonder cv-ketel? 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.

 

Het buurtteam in Moerwijk

Ook ontmoet je het buurtteam Energierijk Moerwijk, een team van enthousiaste bewoners dat

een buurtplan maakt voor een aardgasvrije en groene wijk, dat voldoet aan de eisen en wensen

van de mensen die in de buurt wonen. Wat is jouw wens voor een mooie en schone wijk? Kom

naar de Nieuwe Energie Bootcamp en kom in contact!

 

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 is

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 Molenwijk/Puntpark en Moerwijk-Oost deel uit van deze

buurten.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bos, Projectleider Duurzaam Den

Haag, charlotte@duurzaamdenhaag.nl of 06 10 65 31 53.
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Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die mensen ondersteunt die met elkaar hun huis, bedrijf of
omgeving verduurzamen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van
schone energie en meer groen. Initiatieven van bewoners en ondernemers zijn voor ons altijd leidend, want
mensen geven vorm aan een duurzame stad. Dat is Haagse Krach. Door hen met elkaar te verbinden, en met
de gemeente, bedrijven, corporaties en andere partners, vergroten we hun impact.

Duurzaam Den Haag – jouw partner in duurzaam doen! 
www.duurzaamdenhaag.nl
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