
 
In het Zuiderpark vieren wij de   

natuur op 24 mei 2015 
 

Iedereen is op elk moment van harte  
welkom!  

 
 

Laat je inspireren op www.fetedelanature.nl 

Zondag 24 mei 2015, Zuiderpark in Den Haag 
In het weekend van 23 t/m 25 mei vieren we weer het feest van de natuur: 
 

‘Fête de la Nature’ 
 

We staan even stil bij wat de natuur ons biedt en denken na over onze plek in de natuur. 
Het Apostolisch Genootschap heeft een ochtendprogramma samengesteld waar u aan 
kunt deelnemen. 

 
 
 

 

05.15 – 05.50 uur Locatie: 1.  
Begroeting van de zon door Monika Klara 
De zon komt op om 05.33 uur  
(Bij regen vervalt de begroeting) 

05.50 – 06.00 uur Locatie: 1. 
Koffie 

07.15 – 08.00 uur      Locatie: 3. 
Ontbijt. Voor degenen die zich via 
zuiderparkfdln@gmail.com hebben aanmel-
den staat er een ontbijt klaar bij het Milieu 
Service Punt, t.o. de Stadsboerderij de Her-
weyerhoeve. Kosten € 2,50, ter plaatse te 
voldoen. 

06.00 – 07.15 uur Locatie: 2. 
Start van een wandeling door het ontwakende 
Zuiderpark o.l.v. Ruud Lekkerkerk (bioloog) 

08.00 – 09.00 uur  Locatie: 4. 
Hagenpreek: 
Ruud Lekkerkerk, Michael Schouwenaar en 
Ibrahim Khalil spreken over 
Verwondering, Verbinding en Verantwoor-
delijkheid van de mens voor de natuur, res-
pectievelijk vanuit een apostolisch, een soe-
fistisch en een islamitisch perspectief. Korte 
speeches afgewisseld met zang en muziek 
door Eric Stins, dwarsfluit en het mannen-
koor van het Apostolisch Genootschap. 
(Tip: neem iets mee om op te zitten, het gras kan nog nat zijn!)  
(Bij regen locatie 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

09.10 –09.30 uur  Locatie:5.  
Koffie 

13.30 uur – 16.00 uur    Locatie: 3. 
Openbare yogalessen. 

Van 08.00  tot 17.00 uur  Locatie: 3. Stadsboerderij de Herweyerhoeve is open. 
Er zijn diverse activiteiten voor kinderen.  
In het heempark de Heimanshof hebben medewerkers van de Haagse Natuur-
verkenners  en Milieueducatie een speurtocht uitgezet. 
Het Heempark is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
 

09.30 – 11.00 uur  Locatie 5.  
Samenkomst over mens-zijn en de plaats van 
de mens in de natuur. 
Een eredienst van het Apostolisch Genoot-

schap door Ernst 
Leeflang en Ruud 
Lekkerkerk. Muzi-
kale bijdragen: To-
bias Borsboom, 
Yukiko Hasegawa 
en Sander Lekker-
kerk. 

1. Eerste heuvel van het Zuiderpark. Hoek Loevesteinlaan/ Melis Stokelaan. 
2. Pad tussen de twee heuvels Loevesteinlaan t.o. Windesheimstraat 
3. Stadsboederij de Herweyerhoeve Milieu Service Punt Den Haag; Anna Polakweg 

7, 2533 SW Den Haag. 
4. Het Boerendorp en Heempark de Heimanshof beiden op het terrein van de afdeling 

Archeologie & Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag. 
5. Gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170, 2533 AX Den 

Haag. 


