Bekijk de webversie

Duurzaamheidssymposium ‘De Houdbare Mens’
Na twee jaar van afwezigheid houdt stichting
Pioniers van de Toekomst op 22 september weer
een symposium met aandacht voor duurzaamheid.
Vier inspirerende sprekers belichten het thema ‘De
Houdbare Mens’ vanuit verschillende invalshoeken.
Keynote speaker Toine Straatman zal de avond
leiden, waarna de bezoeker voor de 2 subsessies
een keuze kan maken uit onderstaande sprekers:
- Circulariteit / Trashpacker en influencer Tijmen
Sissing:
“Onderschat nooit welke impact je kan maken door
iets kleins en simpels te doen.”
- Bouwen & Wonen / Startblock-directeur Tony Mol:
“Startblock levert een bijdrage aan het oplossen van
het tekort aan circulaire, duurzame en betaalbare woningen.”
- Water / Projectleider infra Gemeente Noordoostpolder Jeroen Bunt:
“Hoe gaan we in onze gemeente in tijden van droogte, maar ook in tijden van overvloed om met
water, ‘het nieuwe goud’.”
Lees meer over de invulling van het symposium, bestel je tickets en maak alvast een keuze
voor de eerste subsessie!

Uitreiking Duurzaamheidsaward 2022

Wie gaat er dit jaar vandoor met de felbegeerde Duurzaamheidsaward? Tot 9 september kon
het publiek stemmen op deze 2 genomineerden:
1. No Shit Food - Zonnegoed Ens
Met No Shit Food eten consumenten voedsel dat is geteeld met respect voor alles wat leeft. Dat
het milieu en klimaat niet belast, maar de bodem juist steeds gezonder maakt. De oogst wordt
los in de winkel verkocht en in groenteboxen direct bij de consument thuisbezorgd.
2. Bloeiende Zwijnsweg
Het doel van dit project is toename van biodiversiteit door een robuust ‘lint’ in het landschap van
bloeiende, insectenrijke bermen en diverse berm- en singelbeplantingen. Daarnaast wil
Bloeiende Zwijnsweg lokale boeren de mogelijkheid bieden om op hun eigen perceel
agronatuurmaatregelen te treffen én bewustwording stimuleren bij burgers, boeren en toeristen.
Op dit moment worden de stemmen geteld. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het
symposium ‘De Houdbare Mens’ op 22 september.

Word Energiebespaarcoach!
Verduurzamen, mensen helpen en goed verdienen?
Dan is het werk als Energiebespaarcoach helemaal
iets voor jou! Voor de Energiebespaardienst zoeken
we in de Noordoostpolder enthousiaste en
dienstverlenende Energiebespaarcoaches.
Wat ga je doen?
Je gaat langs bij mensen thuis die moeite hebben om
hun energierekening te betalen. Je loopt samen door
de woning en kijkt waar de meeste energie bespaard
kan worden. De ideale functie voor iemand die
sociaal, behulpzaam en handig is. Met het geven van
deze adviezen verdien je € 160,- bruto per dag.
Daarnaast is er ook nog een prestatiebonus.
Wil je meer weten over de inhoud van deze vacature? Kijk op:
winstuitjewoning.recruitee.com/o/energiecoach
Deze vacature is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Noordoostpolder, Mercatus wonen en
Energie Pioniers Noordoostpolder.

Dinervoorstelling Grondproeven groot succes
Begin september zat de schuur van
akkerbouwbedrijf BioRomeo in de
Noordoostpolder drie dagen lang vol publiek
voor de voorstelling Grondproeven van
regisseur Titia Bouwmeester. Ruim 300
mensen schoven aan bij de
driegangenmaaltijd met muziek en theater
georganiseerd door stichting Pioniers van de
Toekomst.
Met zicht op het akkerland konden de gasten proeven van een culinair diner verzorgd door
restaurant Le mirage waarin lokale groenten de hoofdrol speelden. Ondertussen keken en
luisterden de gasten naar de voorstelling die op speelse en muzikale wijze de actuele
uitdagingen van groentetelers schetst.
De combinatie van eten en theater is een groot succes gebleken en wat de ‘pioniers’ betreft
voor herhaling vatbaar.
Lees meer…

22 september
29-30 oktober
26 november

Symposium ‘De Houdbare Mens’
Theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’
DiscoSoep Noordoostpolder

Meer lezen over deze activiteiten? Bekijk de agenda op de website:
www.pioniersvandetoekomst.nl/agenda/

Vrijwilliger symposium en evenementen
Voor het vrijwilligersteam symposium en evenementen zijn we op zoek naar extra
organisatietalent.
Heb je een hart voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord,
Heb je een creatieve blik op actuele duurzaamheidsthema's,
Kun je out-of-the-box denken en
Lijkt het je leuk om met een enthousiast team activiteiten en evenementen te organiseren?
Neem dan contact met ons op!

Facebook

Website

Instagram

Twitter

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@pioniersvandetoekomst.nl toe aan uw adresboek.

