08‐‐06‐2015, PERSBERICHT voor
v
GAAF GROEN,
G
20&2
21 juni 2015,, De Uithof, Den
D Haag
Op zaterdag 20
0 en zondag 21
2 juni vindt Gaaf Groen plaats in Den Haag, een eigentijdse een sprankele
ende beurs voor
v
meensen die hun
n leven willeen verandereen zodat de aarde
a
weer een
e paradijs kan worden..
Twee dagen om
m te leren ho
oe we weer gezond
g
en geelukkig kunne
en worden met
m tientallen bijzonder leuke
l
bedrijvven
en een uitgebreeid programm
ma met lezin
ngen, worksh
hops en overrheerlijke gezzonde voeding.
Duu
urzaam leven is leuk, inspirerend en goedkoop. Kleine
K
verand
deringen in het
h dagelijks leven levere
en een groott
resultaat op en leiden vaak tot mooie saamen werkin
ngen.
De onderwerpeen op de beu
urs zijn onderr andere eco
ologisch tuiniieren, natuurlijke opvoed
ding, eerlijke
e voeding en
kled
ding, mooie,, handgemaaakte, duurzam
me producteen en dienste
en.
Gaaaf Groen biedt een uitgebreid kinderrprogramma aan. Zo kunnen kinderen
n zich laten sschminken met
m natuurlijke
sch
hmink, zaadb
bommen makken, zelf bou
uwen met heergebruikte materialen
m
bij Repair Kid,, naar een
theeatervoorstelling luisteren of zelf makken en deeln
nemen aan de
d natuurspeeurtocht van de Haagse
Nattuurverkenners.
Nieeuw op Gaaf Groen is de plantenbeurrs voor hobb
bytuinders die zelf teveel plantjes heb
bben gekwee
ekt of nu al te
t
veeel oogst hebb
ben. Zij hebb
ben de mogeelijkheid om deze
d
tijdens de beursdaggen te verkopen. De tuinders krijgen
een
n gratis plaatts aangebodeen. Voor meer informatie of aanmeld
den (vol is vo
ol) kan een m
mailtje gestuurd worden
naaar info@gaaffgroen.nl
Kinderen mogeen de beurs gratis
g
bezoekken. Parkeren is ook gratis.
Adrres: de Uitho
of, Jaap van Edenweg
E
10 Den Haag.
Opeeningstijden: zaterdag 20
0 juni van 11
1.00 tot 20.00 uur en zon
ndag 21 juni van
v 11.00‐17
7.00 uur.
Op zondag ontvvangen de eeerste 100 vad
ders in het teeken van vad
derdag een speciale
s
good
diebag!
De exposantenlijst en details over het programma
p
z te vinden
zijn
n op de webssite: www.gaaafgroen.nl
Ach
htergrond in
nformatie:
De Gaaf Groen Beurzen worden georganiseerd door Bea Möllerrs en Lisa Nieeuwenhuis, m
moeder en dochter.
Sam
men bouwen
n wij via een inspirerendee beurs aan een
e mooie wereld.
w
Doet u ook mee? Wij staan op
pen voor
sam
menwerkingeen, ideeën en
n suggesties! Wij stellen ook graag entreekaarten
n ter beschikkking stellen voor de
red
dactie, of om weg te geveen/verloten aan
a lezers via bijvoorbee
eld Facebookk. Foto´s staaan als downlo
oad op:
http://gaafgroeen.nl/pagina//nieuws.htm
ml (klik op de kleine afbee
elding voor een
e foto in hoge resolutie
e).
Meet gaafgroenee groeten,
Beaa Möllers & Lisa
L Nieuwen
nhuis
5, 1035AZ Egm
mond‐Binnen, T: 06 33 098
0 303, E: in
nfo@gaafgro
oen.nl, W:
Gaaaf Groen, Samenweid 35
ww
ww.gaafgroen
n.nl

