WIL JE JE TUIN OF STRAAT GROENER MAKEN?
RUIL JE TEGELS OM VOOR GRATIS PLANTEN!
HOE MEER, HOE BETER!

OPERATIE STEENBREEK

Wanneer:
Waar:

Vul hier datum en tijdstip in
Vul hier een duidelijke locatie in, zoals
bijvoorbeeld voor een wijkgebouw
Heb je meer dan 50 tegels? Top!
Neem dan contact op met edwin@duurzaamdenhaag.nl

operatie steenbreek

MEER WETEN? GA NAAR DUURZAAMDENHAAG.NL

operatie steenbreek

RUIL JE TEGELS OM VOOR GRATIS PLANTEN

Wij zien liever planten in plaats van tegels! Planten zorgen voor:
aangename verkoeling, minder fijnstof, minder wateroverlast bij zware
regenbuien en meer bijen, vlinders en vogels. Daarom doen de gemeente
Den Haag en stichting Duurzaam Den Haag mee met de landelijke
campagne Operatie Steenbreek. Doe ook mee, alleen of samen met je
buren, school of bedrijf. Kijk op www.duurzaamdenhaag.nl hoe je dat
kunt doen. Wil je zelf aan de slag? Ruil dan je eigen tegels om voor
GRATIS planten bij onderstaande adressen.

Zorgkwekerij Mens & Tuin, Hillenraadweg 35. Telefoon 070 321 19 37 (ma t/m vr van 11–16 uur)
Pluk Den Haag, Loosduinse Hoofdstraat 1184. Contact: plukdenhaag@gmail.com.
Bij Pluk kun je van mei t/m september bij de winkel terecht op wo, vr en za tussen 10–16 uur.

AANTAL INGELEVERDE TEGELS

DATUM

Duurzaam Den Haag wil deze actie graag evalueren. Wil je hieraan meewerken?
Vul dan de onderstaande gegevens in. Alvast bedankt! (En we zijn gek op voor- en nafoto’s!
Stuur ze naar info@duurzaamdenhaag.nl)
NAAM			
POSTCODE			
TEL. NR.					

JA, IK WIL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE MAANDELIJKSE DUURZAAM DEN HAAG NIEUWSBRIEF

E-MAIL
	  

We gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van volgende Operatie-Steenbreek acties bij jou in de buurt. Heb je aangevinkt dat
je de nieuwsbrief wilt ontvangen? Dan brengen we je ook maandelijks op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten rondom Duurzaam Den Haag.
Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en je mag je ze altijd inzien of laten verwijderen via info@duurzaamdenhaag.nl.

