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Groene Loper Festival en uitreiking Groene Lintjes
‘Duurzaamheid bevorderen in de dagelijkse omgeving’
HOOFDDORP - Ook dit jaar vindt
het Groene Loper Festival weer plaats
op de laatste zondag van juni. Op
het Raadhuisplein in Hoofddorp is
24 juni dan de zevende editie van
dit festival. Een evenement voor iedereen die wil ervaren hoe gemakkelijk en leuk een duurzame leefstijl
kan zijn.
Het Groene Loper Festival op het
Raadhuisplein is groenste festival
van Nederland. Een event met een
markt waar de bezoeker duurzame
en (h)eerlijke producten kan ontdekken. Volgens Arjanne Lagendijk, directeur van het centrum voor duurzaamheid NMCX, is de organisatie
vanaf het begin betrokken geweest bij
het Groene Loper Festival. Lagendijk:
“bij de start was de Groene Loper nog
een klein marktje met biologische
producten, maar sinds Sonja Olthuis
van Hoofddorp Winkelstad bij de organisatie is betrokken, is het Groene Loper Festival veel groter en professioneler van opzet geworden.
Daar hebben wij al NMCX natuurlijk ook een steentje aan bijgedragen
want wij vinden het Groene Loper
Festival een prachtige gelegenheid
om het educatieve gedeelte te verzorgen. De boodschap van NMCX is dat
wij duurzaamheid willen bevorderen
in de dagelijkse omgeving. Om deze
boodschap ook aan kinderen duidelijk over te brengen, hebben wij in
onze kraam op het festival een dak
van een huis op schaal nagemaakt.
Door hierop water te gieten kan men
direct zien wat er bij het neerkomen
van veel regenwater gebeurd. Daarnaast geven wij ook voorlichting over
onze energieprojecten, het zelf duur-

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Opening route
en trapveldje
HOOFDDORP - De nieuwe loop- en
ﬁetsroute door Hoofddorp-Centraal
vanaf het station naar het centrum
wordt woensdag 20 juni ofﬁcieel geopend. Daarnaast zal ook het trapveldje in de Fruittuinen ofﬁcieel in
gebruik worden genomen. Na een
welkomstwoord door projectwethouder Marjolein Steffens-van de
Water wordt er onder muzikale begeleiding van de McDixieBrothers
gewandeld naar het trapveldje. Daar
zullen jongens uit de wijk Graan
voor Visch het opnemen tegen het
gemeenteteam van Hoofddorp-Centraal. Wethouder Adam Elzakalai is
bij de voetbalwedstrijd scheidsrechter en de NOS-verslaggever Andy
Houtkamp zal wedstrijd voorzien
van live commentaar.

Hout & Hout bij het Groene Loper Festival (Foto: aangeleverd)

zaam verbouwen van voedsel zoals
het kweken van oesterzwam op kofﬁeprut en verder alles wat duurzaam
is en inspeelt op de circulariteitgedachte”. Bij het Groene Loper Festival ziet men verder producten van een
lokale kunstenaar, maar ook bijzondere producten van gerecyclede materialen of foodkraampjes met mooie
biologische producten.
Daarnaast kan men bij het festival
terecht voor allerlei hapjes, drankjes, verrassende muziek, straattheater en inspirerende groene workshops voor jong en oud. Daarnaast is
ook het echtpaar Hout en Hout natuurlijk weer aanwezig op het festival.

Het Groene Loper Festival past daarbij goed bij de ambities van het winkelgebied van Hoofddorp om steeds
duurzamer en groener te worden. Iedereen die een duurzame boodschap
heeft is welkom bij dit festival.

Cultuurgebouw
Ook vanuit Het Cultuurgebouw is er
van alles te doen met betrekking tot
het Groene Loper Festival. Zo organiseert De Bibliotheek Haarlemmermeer organiseert ‘Plant jouw Woord’
op het festivalterrein. Daarbij schrijf
je een woord op een krijtbordje, plant
die in een bloempotje en Polderdichter Mirjam Noach typt een gedicht
voor jou op gerecycled papier. In de

Grote Zaal van Poppodium Duycker is het bij het Blaasorkestenfestival even duurzaam uitblazen met
om 14.00 uur Excelsior, om 15:00
Tavenu/Kaph en om 16:00 EgmondBinnen. Daarnaast kan men op het
festivalterrein de meest talentvolle
groentjes ontdekken, waarbij Poppodium Duycker jong talent laat optreden. Verder organiseert het Podium voor Architectuur een wandeling
door duurzaam Hoofddorp, de kinderworkshop Bamboebouwen en is
er een expositie over Tiny Houses. De
sfeer van het festival is ook te vinden
in de hal van Het Cultuurgebouw.
> lees verder op pagina 3
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Zoekt u een
nieuwe tandarts?
OPEN DAGEN
22 EN 23 JUNI

Kijk op pagina 13
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FESTIVA L

Tevens kopen wij zilver, munten,
diamanten en horloges in.

LOPER

ZO 24 JUNI

RAADHUISPLEIN 12:00-17:00

HOOFDDORP WINKELSTAD

(fijn goud)

Grand Passage
Kruisweg 648 - Hoofddorp
Tel. 023-5651 617

