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PERSBERICHT 

d.d. 18 oktober 2015 
WINWIDE’s  Jongeren Participtatie Team presenteert… 

The Green Cocktail  
Zaterdag 24 Oktober 2015 14:00-22:00 uur

Resto VanHarte, Diamanthorst 183, Mariahoeve, Den Haag

Nog niet geregistreerd? 
Aanmelden: jongeren@winwide.nl tot uiterlijk 23/10 12u

Programma
Thema: Duurzaamheid met een ruilmarkt, een kinderclub, muziek-  en recycling 
workshops… 
Het definitief programma van de avond vindt u in bijgaande flyer.
Entree: €6, incl. maaltijd en gratis koffie en thee; Ooievaarspas: €4; Kinderen, vrijwilligers en 
ondersteuners: gratis

• Highlights 
14:30u bij de kinderclub kunnen kinderen (±6-12 jr) een tekening inleveren op 24/10 over 
duurzaamheid, het liefst op (hergebruikt) papier; deze worden dan tentoongesteld. De mooiste 
tekeningen ontvangen een verassing! Kinderen kunnen gratis aan het programma deelnemen. Het 
kinderprogramma wordt in Engels en Nederlands gegeven. Het algemene programma in het 
Nederlands.
17:00u de heer Joris Wijsmuller, wethouder Duurzaamheid,  zal de ruilmarkt openen. 
18:00u bij de lezing staan we stil bij het werk van Philip de Roo en de belangrijke stappen die hij 
heeft gezet naar een duurzame samenleving. Zijn broer, Michel zal ons over Philips avonturen op 
de Noord Pool vertellen. 
18:40u onze kookworkshop deelnemers laten u genieten van een heerlijke gezonde maaltijd. Met 
live jazz muziek sluiten wij de avond af…

Bezoek ook ons JPT facebook pagina: Winwide Jongeren Participatie Team
Tot 24/4!
Met dank aan de vrijwilligers van CC4U, Resto VanHarte, St. Yasmin en WINWIDE voor de ondersteuning van ons JPT,
aan stichting Incombinacion voor hun ondersteuning met de kindertekeningen voor de kinderclub,
en aan onze financiële ondersteuners…
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Noot voor de redactie:
Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49; 

                 

http://www.winwide.nl
http://www.winwide.nl
mailto:jongeren@winwide.nl
mailto:jongeren@winwide.nl
http://www.winwide.nl/events/green-cocktail-2/
http://www.winwide.nl/events/green-cocktail-2/
http://www.winwide.nl/events/green-cocktail-2/
http://www.winwide.nl/events/green-cocktail-2/
http://www.winwide.nl
http://www.winwide.nl

