
 
 

Beste deelnemer aan het KlimaatAlarm in Arnhem, 

< English below> 

Wat tof dat je meedoet aan het Klimaatalarm op zondag 14 

maart! In deze mail vind je meer informatie en vragen we je of je 

onze oproep wilt delen, zodat nog meer mensen meedoen. Wij 

hebben er super veel zin in. Tot 14 maart! 

 

Locatie Arnhem 

Al meer dan 10.000 mensen hebben zich landelijk aangemeld, in 44 steden! Ook in Arnhem gaan we de 

straat op, van 14:00 tot 15:30 uur op de Markt, voor het provinciehuis. Ook veel mensen doen online 

mee. Op de Markt hebben we voor ieder een eigen stip, zodat de anderhalve meter en dus de veiligheid 

gewaarborgd is.  

 

Belangrijk! 

Om dit event succesvol en veilig te laten verlopen is het volgende belangrijk: 

• Neem een mondkapje mee en een wekker of iets anders dat veel lawaai maakt. Om 15:00 uur 
laten we tegelijk in heel Nederland het klimaatalarm klinken.  

• Ook borden, spandoeken, opvallende outfits etc. zijn natuurlijk welkom. Let wel op de 1,5 meter 
en vermijd opruiende uitingen 
 

• Zorg voor elkaar en voor een schoon plein 

• Verder gelden de standaard coronaregels. Heb jij of een huisgenoot klachten of ben je in 
afwachting van een testuitslag? Blijf dan thuis en doe online mee met het klimaatalarm via 
www.klimaatalarm2021.nl  

 

 

 

https://klimaatcoalitie.org/
https://klimaatcoalitie.org/klimaatalarm
http://www.klimaatalarm2021.nl/
https://klimaatcoalitie.org/klimaatmars


 

Programma 

Het programma ziet er zo uit: 

14:00 
Muzikaal intro  

Welkom door host Lilian Regtvoort 

14:10 
Programma met de 4 elementen Aarde, water, lucht en vuur: diverse sprekers van 
Klimaatcoalitie Arnhem en performances  

14:59 Één minuut stilte voor het klimaat  

15:00 Landelijk klimaatalarm! 

15:05 

Programma met de 4 elementen Aarde, water, lucht en vuur: diverse sprekers van       
Klimaatcoalitie Arnhem en performances 

Slotact Extinction Rebellion 

15:30 Einde 

 

Op de dag zelf posten we regelmatig berichten over het klimaatalarm op onze social media kanalen. 

Volg ons daar, zodat je op 14 maart alle actuele informatie krijgt.  

Deel de oproep 

We zijn al groot, maar help mee om het klimaatalarm nog verder te laten groeien!   

• App of mail je eigen contacten  

Nodig je vrienden en familie uit. Je kunt gebruik maken van voorbeelden in de bijlage. Je kunt 

ook meedoen met de mobilisatie eindsprint die het Klimaatalarm landelijk organiseert.  

• Volg ons op social media, deel en like onze berichten.  

Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter, Youtube of LinkedIn. Of maak je eigen post, filmpje of 

story waarin je laat zien dat je meedoet.  

• Laat je klimaathart zien 

Hang het KlimaatHart op voor je raam of andere zichtbare plek. Download ‘m als kleurplaat of als 

printversie 

https://klimaatcoalitie.org/
https://docs.google.com/document/d/1HIoSrbWqQR5nhAUJpSjhq6fk4hb9pOE0tTWRWyaYo_Q/edit
https://www.facebook.com/KlimaatalarmArnhem
https://www.instagram.com/klimaatalarm_arnhem/
https://twitter.com/Klimaatcrisis
https://www.youtube.com/channel/UCirGpOJsntVDX1cPu1_rNQg
https://www.linkedin.com/company/klimaatcoalitie/
https://klimaatcoalitie.org/docs/klimaatcoalitie-klimaathart-2021-kleurplaat.pdf
https://klimaatcoalitie.org/docs/klimaatcoalitie-klimaathart-2021.pdf


 

Klimaatalarm Live  

Voor de deelnemers vanuit huis, Klimaatalarm Live wordt op zondag 14 maart van 14:00 tot 15:30 

gestreamd op YouTube, Facebook en op de website. Via deze link kom je in de stream voor doven en 

slechthorenden. 

 

Natuurlijk waarderen we ook een kleine donatie, want voor ons mooie en veilige programma hebben 

wij 1200 euro nodig. Iedere bijdrage via deze link wordt enorm gewaardeerd!  

Op 14 maart laten we politiek en kiezers zien waar het om draait: #kiesklimaat! Wij vinden het supertof 

dat jij er bij bent en hebben er ontzettend veel zin in. Tot dan!  

Heb je nog vragen? Mail ons gerust!  

Hartelijke groet, 

Etske Thie en Marloes Spaander  

Namens De Klimaatcoalitie Arnhem 

www.klimaatcoalitie.org 

+31 (0) 6 2888 3999 

 

 

Meer informatie: www.klimaatmars2021.nl  

Veelgestelde vragen: www.klimaatmars2021.nl/veelgestelde-vragen  

Klimaatcoalitie: www.klimaatcoalitie.org  

ps. Houd er rekening mee dat er door corona beperkingen zijn, of wellicht nog komen, vanuit de 

gemeente op het maximaal aantal toegestane demonstranten. De Klimaatcrisis Coalitie houdt je via de 

mail op de hoogte.  

 

 

 

 

https://klimaatcoalitie.org/
https://youtu.be/JYYYMMMQcEs
https://www.facebook.com/klimaatalarm/
https://klimaatmars2021.nl/
https://youtu.be/nHaQXWByzUc
https://youtu.be/nHaQXWByzUc
https://klimaatcoalitie.org/klimaatmars#donatie
http://www.klimaatcoalitie.org/
http://www.klimaatmars2021.nl/
https://www.klimaatmars2021.nl/veelgestelde-vragen
http://www.klimaatcoalitie.org/
https://klimaatmars2021.nl/


 

-English 

Dear participant,  

Great that you will join the Climate Alarm in 

Arnhem on 14 March! In this mail you find more 

information and a request to share our call, with 

the aim to reach even more people. See you on the 

14th of March!  

 

Location Climate Alarm Arnhem 

Already more than 10.000 people joined the Climate Alarm in more than 40 cities across the 

Netherlands. Also in Arnhem we will take to the streets to protest, on Sunday from 14:00 – 15:30 at de 

Markt, in front of the provincial building. Many people will participate online too.  

On de Markt square there will be a dot marked for everyone, so that the 1,5 meter and safety is 

guaranteed.  

Important! 

To ensure this event will be successful and safe, the following things are important:  

• Bring a mouth mask and an alarm clock or something else that makes a lot of noise. At 15:00 ‘o 

clock we will sound the climate alarm at the same time throughout the Netherlands.  

• Also signs, banners and flashy outfits are of course welcome. Just mind the 1,5 meter and prefer 

not to use inflammatory expressions 

• Hand out flyers only in the flyering zone  

• Care for each other and for a clean square  

• The standard Covid rules apply. Do you or your housemate(s) have any symptoms or are you 

awaiting a covid test result? Stay home and joint he climate alarm online through 

www.klimaatmars2021.nl  

 

 

https://klimaatcoalitie.org/
https://klimaatcoalitie.org/klimaatalarm
https://klimaatcoalitie.org/klimaatalarm
https://www.klimaatmars2021.nl/
https://klimaatcoalitie.org/klimaatmars


 

Programme 

This is the programme in main lines:  

14:00 
Musical introduction   

Welcome by host Lilian Regtvoort 

14:10 
Programme with the 4 elements Earth, Water, Air and Fire: various speakers of the Climate 
Coalition and performances   

14:59 One minute of silence for the climate   

15:00 National Climate Alarm! 

15:05 

Programme with the 4 elements Earth, Water, Air and Fire: various speakers of Climate 
Coalition and performances   

Closing act by Extinction Rebellion  

15:30 End 

 

On 14 March we will post regularly on our social media channels. Follow us there, so that you will 

receive actual updates about the climate alarm action.  

Share the message 

We are big already, but you can help to let grow the climate alarm even bigger!  

• Inform your personal contacts  

Invite your friends and family, through e-mail or WhatsApp  

• Follow our social media channels, share and like our messages  

Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Youtube or LinkedIn. Or make your own post, video 

or story to show your support   

• Show your climate heart 

Put up the Climate Heart poster in front of your window or any other visible place. Download it 

as a colouring page or as a print version 

https://klimaatcoalitie.org/
https://www.facebook.com/KlimaatalarmArnhem
https://www.instagram.com/klimaatalarm_arnhem/
https://twitter.com/Klimaatcrisis
https://www.youtube.com/channel/UCirGpOJsntVDX1cPu1_rNQg
https://www.linkedin.com/company/klimaatcoalitie/
https://klimaatcoalitie.org/docs/klimaatcoalitie-klimaathart-2021-kleurplaat.pdf
https://klimaatcoalitie.org/docs/klimaatcoalitie-klimaathart-2021.pdf


 

Of course we also appreciate a small donation. To support our stage programme we need a total of 

1200 euros. Every donation through this link will be appreciated very much!  

On 14 March we will let politicians and voters know what it is all about: #choose climate! We are excited 

that you will be with us then and look forward to it very much. See you then!  

Do you have any questions? Feel free to mail us!  

With warm greetings,  

Etske Thie and Marloes Spaander,  

On behalf of the Climate Coalition  

www.klimaatcoalitie.org 

+31 (0) 6 2888 3999 

 

 

More information: https://klimaatmars2021.nl/english/  

FAQ: www.klimaatmars2021.nl/veelgestelde-vragen  

Climate Coalition: www.klimaatcoalitie.org 

 

https://klimaatcoalitie.org/
https://klimaatcoalitie.org/klimaatmars#donatie
http://www.klimaatcoalitie.org/
https://klimaatmars2021.nl/english/
http://www.klimaatmars2021.nl/veelgestelde-vragen
http://www.klimaatcoalitie.org/

