DuurSamen in oktober
Op 8 en 9 oktober laat stichting DuurSamen in samenwerking met plaatselijke duurzame
organisaties aan inwoners en ondernemers in de stad zien wat er op het terrein van
duurzaamheid in Zoetermeer gebeurt. Inwoners kunnen op zaterdag wandelen of fietsen
langs diverse duurzame projecten en activiteiten in de stad. Op zondag kan iedereen terecht
in het Forum voor een duurzame markt, met kraampjes, activiteiten en presentaties voor
iedereen die zich betrokken voelt bij een duurzame, groene stad. Nu en later.
Op vrijdag 7 oktober organiseren Greenteam Zoetermeer en DuurSamen hun tweede
conferentie op het Picasso Lyceum en op maandag 10 oktober wordt in het CKC een lezing
over de duurzame waarde van bomen gehouden.
Noteer de data
Iedereen is welkom op 8, 9 en 10 oktober. De conferentie op 7 oktober is bedoeld voor
jongeren tussen 11 en 18 jaar. Toegang is gratis. Soms is aanmelden noodzakelijk. Zodra het
hele programma precies bekend publiceert DuurSamen dit in diverse media en op deze
website.
Winactie
Voor bezoekers aan een of meerdere deelnemende organisaties op zaterdag 8 oktober is er
een goodiebag te winnen.
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd om u als organisatie of activiteit toe toevoegen aan de
greenteamconferentie, de wandel- of fietsroute of de markt, maar wilt u eerst meer weten?
Neem dan contact op via info@duursamenzoetermeer.nl

Greenteamconferentie
Leerlingen van alle middelbare scholen en voortgezet onderwijs in Zoetermeer organiseren
op 7 oktober hun tweede conferentie met lezingen, workshops en een markt over
duurzaamheid. Ook leerlingen uit het basisonderwijs nemen hieraan deel. Interessante lokale
en nationale personen, organisaties en bedrijven worden uitgenodigd om hun belangstelling
voor duurzaamheid concreet te maken. De leerlingen worden onder andere ondersteund
door Green Impact Network, een Zoetermeers netwerk van jongeren tussen 18 en 35 jaar. Zo
ontstaat een breed jongerennetwerk in Zoetermeer dat zich inzet voor duurzaamheid.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier van Greenteam
Zoetermeer.

Wandelen of fietsen
Bepaal uw eigen route
Op 8 oktober kunnen inwoners een eigen route samenstellen langs projecten, plekken en
activiteiten in het teken van biodiversiteit, duurzame energie, lokaal voedsel, luchtkwaliteit,
gezond en bewust leven, jongeren, klimaat en nog veel meer. Die projecten, plekken en
activiteiten staan vermeld op een digitale kaart. Aanmelden voor rondleidingen of
presentaties is ook mogelijk. Op deze website staat in de weken voor 8 oktober alle
informatie van de deelnemende organisaties en activiteiten (locatie, website, route- en
bezoektijden) weergegeven.
Wilt u meedoen op de route?
De komende maanden worden duurzame organisaties en projecten actief benaderd om
mee te doen aan de wandel- of fietsroute. Weet u nu al dat u op de kaart wil? Dan kunt u
zich nu al aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.

Winactie
In de te winnen goodiebag zitten producten, vouchers, diensten of iets anders van
deelnemende organisaties. Om daarvoor in aanmerking te komen dienen bezoekers een
selfie bij een deelnemende organisatie te maken en deze op 8 oktober op social media te
plaatsen met #DuurSamenopweg.
Op zondag 9 oktober wordt de winnaar of worden eventueel winnaars om 16:00 uur tijdens
de Duurzaamheidsmarkt bekend gemaakt, vermeld op de website en persoonlijk
geïnformeerd.

Duurzaamheidsmarkt
Op 9 oktober organiseert DuurSamen samen met het Forum een markt in de bibliotheek aan
het Stadhuisplein. Met organisaties en activiteiten in kraampjes, met een workshop of korte
presentatie. Voor deelname aan de markt zijn organisaties ook nog welkom om zich aan te
melden via het aanmeldformulier op deze website.

Lezing
Op maandag 10 oktober organiseert DuurSamen in het CKC de Hans Haring-lezing. Deze
keer is het thema van de lezing: Duurzame waarde van bomen. De lezing, die jaarlijks wordt
gehouden, is vernoemd naar oud-wethouder van Zoetermeer en oud-bestuurder van
DuurSamen. De komende maanden wordt meer informatie over de lezing op deze website
geplaatst. Voor het bijwonen van deze lezing is aanmelding via het bezoekersformulier
noodzakelijk.

