
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

  



 

JANUARI 

Het jaar begon dit jaar veelbelovend. Nadat 

Solar Skelter met het concept V.I.E.T.S. 

was genomineerd voor de Haagse Vernieuwers 

mocht Sander dit verdedigen bij The Big 

Improvement Day!  

 

Helaas hadden we niet gewonnen, maar we 

zijn wel flink onder de aandacht gebracht, 

and that’s what it’s all about! 

 

Bekijk het filmpje op: 

https://impactcity.nl/innovator/v-i-e-t-s/ 

 

FEBRUARI 

In navolging op de open dag bij het ROC 

Mondriaan is het educatietraject van start 

gegaan. Daar in het ‘innovatiehuis’ moet 

het gaan gebeuren.  

 

In de tussentijd gingen wij meepraten bij 

Platform Stad (thema mobiliteit), en konden 

bewoners van Den Haag op EnergieSafari waar 

onze werkplaats een van de locaties was. 

 

https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/

355001/op-energiesafari-door-den-haag 

 

 

MAART 

In Maart waren wij o.a. bij het Haagse Krach Duurzaamheidscafe, de 

Stadsconferentie, Platform Stad, de WerkTop in de Grote Kerk, STiPbanen 

bijeenkomsten, GoedVoorElkaar bijeenkomsten, Wereldreis door Den Haag, de 

Onbeperkt070 prijs, ParkingDay Brainstorm, diverse fietskoerier bijeenkomsten 

(LabMoerwijk) en maakten wij reclame voor #moviesthatmatter en waren er 

natuurlijk de verkiezingen! Wij moeten ons natuurlijk niet partijdig houden, 

maar Solar Skelter verzorgde het decor & geluid voor ‘Het KlimaatPact’: 

 

 
 

Wat is het Klimaatpact? Lees het op: 
https://www.ad.nl/den-haag/het-spuiplein-vernoemd-naar-een-nog-niet-bestaande-

wethouder~afa4f47a/?fbclid=IwAR0HH3ly0gZjr58mGln2_Ji_lxJi4ZEGm0eT8-J78_AXJoMNlMap53MVTXs 

https://impactcity.nl/innovator/v-i-e-t-s/
https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/355001/op-energiesafari-door-den-haag
https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/355001/op-energiesafari-door-den-haag
https://www.ad.nl/den-haag/het-spuiplein-vernoemd-naar-een-nog-niet-bestaande-wethouder~afa4f47a/?fbclid=IwAR0HH3ly0gZjr58mGln2_Ji_lxJi4ZEGm0eT8-J78_AXJoMNlMap53MVTXs
https://www.ad.nl/den-haag/het-spuiplein-vernoemd-naar-een-nog-niet-bestaande-wethouder~afa4f47a/?fbclid=IwAR0HH3ly0gZjr58mGln2_Ji_lxJi4ZEGm0eT8-J78_AXJoMNlMap53MVTXs


 

In APRIL deden wij mee aan de Onbeperkt070 

prijs. Wij bedachten om de ‘Aanjager’ mogelijk 

om te bouwen voor een duo fiets voor minder 

validen. Dat leek ons een goed idee… 

 

Helaas won ‘Biesieklette’ met haar 

'RolstoelRiksja'. Toevallig hadden wij 

recentelijk een riksja elektrisch gemaakt en de 

electromotor van hun gekregen. Sinds de winter 

fietst  deze  rond bij Buitenplaats Ockenburgh !  

 

In April was ook de eindpresentatie van het 

educatieproject op het ROC Mondriaan, check het 

verslag, filmpjes foto’s op www.solarskelter.nl  

 

In MEI kwamen we bij van onze eigen georganiseerde borrel, een borrel van 

Duurzaam Den Haag en waren we aanwezig bij Proef de Haagse Natuur in het 

Zuiderpark. Naast actief brainstormen voor Het Circus,  presenteerde wij ons 

project op Picnique Royale en stonden we in de Stadskrant & de Fietsbel !  

 

 
 

https://www.facebook.com/onbeperkt070/?__tn__=K-R&eid=ARCfj_Txb2QXB1kssUrVKEzsHRTZDHsO21FIPLYrMMyKJsBxsWPzSpHxuayYRp7Y6MhfTfqFhQ9-WG44&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCzcXxnAVzqsf_1h0a4BOpUP_tRwM90nbDcjFiTrHnf-E7ivzr0PVIRr5CCg6aJkxOATDnwZ0fWPysBOfdIIKaLULDPpKbENbkMmlkD3IbrMkF_axKO1vKpencEa39Hy8WjvY1GCKdAm7PnqH46KvbT6gs2IJ4ploy-aEyyOp7ulDcJF0D_TRkbp32LiZrsQyAqthJhQJZA-QSszTHaFG9zMJ3mA_HcjYJj3sqN0S4vIjyy6q8fnvU3j31NLsz9e4HiWJFj_yAPB9Dtfxi6ekwYyLnyQJtz9lBlK-boRkSXopdrIuthD9ErqxQIs96S-fKMxTe8R_ocshqrSA0rgkNNFvw
https://www.facebook.com/Buitenplaats-Ockenburgh-542924339113707/?__tn__=K-R&eid=ARDnUcEhu6PPdfUwsJSNCMd20CrAe_gJHHw0-YGzPdbhBnA3txj7-D18XNlPUEpGAq-SCybmTE5gS5Qk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCzcXxnAVzqsf_1h0a4BOpUP_tRwM90nbDcjFiTrHnf-E7ivzr0PVIRr5CCg6aJkxOATDnwZ0fWPysBOfdIIKaLULDPpKbENbkMmlkD3IbrMkF_axKO1vKpencEa39Hy8WjvY1GCKdAm7PnqH46KvbT6gs2IJ4ploy-aEyyOp7ulDcJF0D_TRkbp32LiZrsQyAqthJhQJZA-QSszTHaFG9zMJ3mA_HcjYJj3sqN0S4vIjyy6q8fnvU3j31NLsz9e4HiWJFj_yAPB9Dtfxi6ekwYyLnyQJtz9lBlK-boRkSXopdrIuthD9ErqxQIs96S-fKMxTe8R_ocshqrSA0rgkNNFvw
http://www.solarskelter.nl/


 

In JUNI zijn we druk bezig met onze Solar Trike. En brengen we diverse 

technische verbeteringen aan het prototype solar skelter. Daarnaast zitten we 

midden in de voorbereidingen voor de Zeehelden Zeepkistenrace. We organiseren 

diverse klusdagen en zijn onder andere aanwezig bij Vlaggetjesdag, Gered 

Gereedschap en VierdeNatuur daarnaast verschijnt er een artikel op Haagse Handen! 

Rijden op zonne-energie dankzij Haagse Solar Skelter 
 

https://haagsehanden.nl/rijden-op-zonne-energie-dankzij-haagse-solar-skelter-a9cad5c3e6c5 

 

  

https://haagsehanden.nl/rijden-op-zonne-energie-dankzij-haagse-solar-skelter-a9cad5c3e6c5


 
 

Op 7 Juli 2018 vond de Zeehelden Zeepkistenrace plaats, gehouden tijdens het 

Zeeheldenfestival. Een groot succes met achttien teams, meer dan veertig 

deelnemers en honderden toeschouwers. De organisatie was in handen van Solar 

Skelter in samenwerking met Duurzame Zeehelden & Zeepkistenrace-team. 

 

 
 

www.zeeheldenzeepkistenrace.nl   Gemist? Check > Haagse Dingen: https://youtu.be/vB2BK_ebYJM 

 

http://www.zeeheldenzeepkistenrace.nl/
https://youtu.be/vB2BK_ebYJM


Augustus 

Tijdens de Home Made Market hebben we met de 

Solar Skelter biologische koffie & thee 

verkocht in koffie bekers (cup2paper) die co2 

neutraal zijn geproduceerd en gemaakt zijn van 

biologische mais. Zo was ons verhaal compleet 

wat betreft verduurzaming van Haagse wijken. 

 

Het evenement was drukbezocht en we hebben 

veel kunnen uitleggen over Solar Skelter. Ook 

stond Mark in de Duurzame Jongeren Top 100 ! 

 

www.dj100.nl/mark-van-duijn/ 

 

September 

Tijdens Het Circus hebben we met de Solar Skelter in ‘’The Secret Garden’’ 

gestaan. Helaas was het slecht weer en werd dit deel van het Circus niet 

drukbezocht. Volgend jaar kunnen we wellicht beter rondrijden om meer exposure 

te krijgen, dan zou het meer aandacht kunnen krijgen. Ook waren we uitgenodigd 

voor Festival van de Toekomst, maar hier hebben we dit keer niet aan meegedaan! 

De pizza avonden bij Proeftuin Erasmusveld waren een goed excuus. 

 

 

Oktober 

Op 14 Oktober was er een nieuwe markt, Marie Marche met 

thema duurzaamheid in de Reinkenstraat. Om aandacht te 

schenken aan een natuurlijke groene omgeving en de 

verbetering van ons milieu, organiseerde zij Le Marie 

Marché Goes Green. Struinend langs de bijzondere 

eigentijdse, uitheemse of juist authentieke producten, 

kon inspiratie worden opgedaan voor een duurzame 

lifestyle. De groene deelnemers zijn te herkennen aan 

een Go Green sticker bij hun standplaats. Ook Solar 

Skelter was hierbij aanwezig!  

In Wassenaar hebben we met de Solar Skelter ook op de 

Puur Natuur markt gestaan met een demonstratie over 

Bokashi. Op de markt hebben we verteld over Solar 

Skelter en het gebruik van zonne-energie als 

ondersteuning van de elektrische bakfiets. We zijn tot 

de conclusie gekomen dat Puur Natuur meer een markt is 

voor voedsel en minder voor innovatieve initiatieven. 

http://www.dj100.nl/mark-van-duijn/


“Er is een tijd van komen en gaan, we hebben fijn gespeeld maar het is nu tijd voor vaarwel.  

Er hebben vorig jaar tientallen kinderen op je gefietst, we hebben je in en uit elkaar gehaald, er zijn groepen 

studenten van de HHS en ROC met je bezig geweest, je kreeg zelfs nieuwe onderdelen, 

 maar het mocht niet baten..  als laatste groet is er zelfs een podium op je gebouwd en reden er tientallen 

kinderen over je heen met zelf gebouwde zeepkisten... het is klaar, je wilde niet meer,  

je begon te roesten en zakte door je wielen... vaarwel blauwe skelter.” 
 

 
 

De kogel is door de kerk, we moeten eruit, krijgen we in NOVEMBER te horen. Onze 

prachtlocatie moet ruimen voor iets nieuws. Hierboven zien we de blauwe skelter 

die meegaat met het oud ijzer… naast veel  ander materiaal (hieronder), gaat het 

meeste in een opslag totdat we een nieuwe ruimte vinden! 

 

 
 

 

In DECEMBER waren we nog bij een mooi evenement ‘Vurig Samenwerken’ met alle 

duurzaamheids-initiatieven in Den Haag. Met het stoppen van de regeling (en een 

nieuwe gemeenteraad) moet er nu verder gekeken worden met hoe de initiatieven, 

waaronder wij toekomstig kunnen blijven voortbestaan… 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


