‘Hoe word ik een milieuheld?’ in 2014
Verslag activiteiten
1. Speelrondes
Voorjaar
In maart speelde de Milieubende 10 voorstellingen en workshops in 10 klassen groep 7 en 8 van basisscholen
in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in het historische stadhuis van
Delft op de Grote Markt.
Het thema in deze ronde was gescheiden inzamelen van e-waste.
Opdrachtgever was Natuur & Milieu Centrum De Papaver, Gemeente Delft.
Najaar
In augustus en september speelde de Milieubende in totaal 48 voorstellingen en workshops in 48 klassen groep 7
en 8.
•	Voor opdrachtgever Gemeente Ouder-Amstel speelden we in 4 klassen groep 7 en 8 in Ouderkerk aan de
Amstel en Duivendrecht, het thema was zwerfafval. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Ouderkerk aan
de Amstel.
• 	Voor opdrachtgever Natuur- & Milieu Educatie (NME) Gemeente Amstelveen speelden we in 10 klassen, het
thema was zwerfafval. De prijsuitreiking was in de raadszaal van het gemeentehuis van Amstelveen.
• 	Voor opdrachtgever Milieudienst IJmond speelden we in 24 klassen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee,
het thema was duurzamer leven. De prijsuitreiking was in de raadszaal van het gemeentehuis van Beverwijk.
Journalist Annelies Roon schreef een artikel voor dagblad Trouw n.a.v. deze bijeenkomst.
• 	In opdracht van de Triodos Foundation speelden we in 10 klassen in Amsterdam West en Oost, het thema was
duurzame oplossingen die je zelf thuis in praktijk kunt brengen. Concreet ging het over afval, energiebesparing
en hergebruik. De prijsuitreiking vond plaats in de klassen, verzorgd door de Milieubende-acteurs.
2. Viering 1e jubileum 2009 – 2013
Eind 2013 bestond de Milieubende vijf jaar. Het bestuur besloot dit 1e jubileum te vieren in Koninklijk Theater
Carré, begin juni 2014.
Voor de viering werd het jubileumboekje ‘Word een Milieuheld, Milieubende 5 jaar’ samengesteld. Het jubileum in
theater Carré gebeurde in de gloednieuwe foyer met een programma van de acteurs Tijs Huys, Rosa Evans-Knaup,
Art-Jan de Vries, Thomas van Ouwerkerk en Alexander de Vree. De maker en bedenkster van het concept van de
Milieubende, Moniek Merkx, artistiek leider Maas theater en dans (TD Maas), werd in het zonnetje gezet, samen
met de regisseur Dorien Folkers, ook werkzaam bij TD Maas.
De genodigden van de viering bestonden uit bestaande en mogelijk nieuwe opdrachtgevers van de Milieubende.
Aansluitend aan het programma genoten zij van de musical ‘Warhorse’.
3. Deelname Springtij festival op Terschelling
Na het 1e jubileum was de Stichting Milieubende zover om zich in bredere kring te presenteren. Het Springtij
festival is een jaarlijks terugkerend evenement waar heel duurzaam Nederland een aantal dagen met elkaar
vergadert. Tijdens Springtij speelden de acteurs op de 4 Terschellingse basisscholen een voorstelling, gevolgd
door een workshop. Vervolgens ‘overvielen’ zij het Springtij festival tijdens de lunch met een ludieke Milieubende
actie. Rederij Doeksen financierde gedeeltelijk de 4 voorstellingen.
4. Huisstijl, website, social media
In het jubileumjaar zijn de huisstijl en de website vernieuwd en verfrist.
Ook is er een Facebook-pagina geopend en is er een blog met nieuwsberichten opgezet.
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