
green
monday

Een gratis 
podium voor  
duurzame 
organisaties

Congres- en evenementenlocatie De St@art elke maandag in 2017 gratis beschikbaar



Duurzaamheid en natuurbehoud staan hoog in 
het vaandel bij Apenheul. We streven ernaar de 
kwaliteit van de leefgebieden van apen in het wild 
te verbeteren. Om andere duurzame organisaties 
te stimuleren biedt Apenheul vanaf 2017 het 
groenste podium van Nederland - De St@art - 
kosteloos aan!

Green Monday
Met Green Monday willen we kennisdeling 
over duurzaamheid en natuurbehoud stimu- 
leren. Door onze locatie De St@art kosteloos 
aan te bieden geven we hiermee ook andere 
duurzame organisaties de mogelijkheid om 
kennis en informatie over te brengen in een 
mooie en inspirerende omgeving.

Apenheul richt zich op het stimuleren van 
natuurbehoud. In ons park doen we dat door 
bij onze gasten liefde en bewondering voor de 
natuur te creëren. Daarnaast zijn we met het 
Apenheul Natuurbehoudfonds internationaal 
betrokken bij zo’n 15 natuurbehoudprojecten. 
Ook in Apenheul dragen wij ons steentje bij. 
Bijvoorbeeld door ons duurzame inkoopbeleid, 
het gebruik van zonnepanelen en vloerbedek-
king van gerecyclede autobanden.

De St@art, onze congres- en evenementen- 
locatie, is volledig CO2 neutraal. Met een 
mooie ontvangstruimte, een auditorium voor 
300 personen en 4 subzalen biedt het een 
prachtig podium voor het overbrengen van 
een duurzame boodschap. 

In Apenheul draait het om apen… en om 
mensen. We hopen dat onze gasten door hun 
bezoek aan ons park meer bewondering krijgen 
voor de natuur. Maar daarom bestaan we niet 
alleen; we willen ook bijdragen aan het behoud 
van de leefgebieden van apen in het wild.  
We zetten onze gasten aan tot nadenken over 
duurzaam gedrag. Niet alleen in Nederland, 
maar ook buiten onze landsgrenzen werken  
we aan een betere wereld.

Green Monday
• Elke maandag in 2017

•  Kostenloos gebruik van  
De St@art 

•   Reserveren?  
evenementen@apenheul.nl  
055-3575794.

Voor wie is Green Monday?
•  Duurzame bedrijven die een duurzame 

boodschap over willen brengen.
•  Groepen van 20 of meer personen.
•  Bedrijven die gebruikmaken van ons 

speciale Green Monday-arrangement  
(4 of 8 uur), bestaande uit lokaal, 
duurzaam geproduceerde en biologische 
producten.

What’s in it for you?
•  Een fantastische beleving in een unieke 

en duurzame omgeving.
•  Gratis locatiehuur van congreslocatie  

De St@art. 

What’s in it for us?
Met Green Monday geven wij 
duurzaamheid een podium en stimuleren 
wij anderen een bijdrage te leveren aan 
het behoud van de natuur.



green
monday
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www.apenheul-evenementen.nl

Meer informatie?
Wil je meer informatie over Green 
Monday? Neem dan contact op met 
Apenheul, afdeling evenementen.  
Mail naar evenementen@apenheul.nl 
of bel naar 055-3575794.

Deze folder is gedrukt op groeipapier. 
Maak het papier goed nat, bedek het  
met een dun laagje aarde en houd het 
dagelijks vochtig tot het ontkiemt.


