Bekijk de webversie

Lelijke groenten, daar kun je altijd nog
soep van koken!

Zaterdag 26 november vraagt stichting Pioniers van de Toekomst aandacht voor
voedselverspilling tijdens het evenement DiscoSoep Noordoostpolder. Koks bereiden de
DiscoSoep van groenten die anders weggegooid zouden worden. Ben je benieuwd hoe deze
soep smaakt? Tussen 13.00 en 16.00 uur kan iedereen gratis een kop DiscoSoep komen
proeven, op de hoek van de Lange Nering-Beursstraat in Emmeloord. Wil je je soep helemaal
verspillingsvrij maken? Neem dan je eigen soepkom en lepel mee!
Meer weten over DiscoSoep Noordoostpolder? Floris en Colinde vertellen je er meer over!

Koken en bakken in het voedselbos
In de Belgische barak aan de Sportlaan bij
Voedselbos Emmeloord is een nieuwe keuken
gerealiseerd. In deze keuken worden de komende
periode diverse kook- en/of bakworkshops
georganiseerd.
Alle workshops zijn gericht op:
het werken met voedselbos-gerelateerde
producten
biologische- en/of streekgebonden producten
pure basisproducten.
De workshops worden gegeven door
voedselbosvrijwilligers die een passie hebben voor, en vaardigheid hebben in koken en/of
bakken.
De komende maanden staan er nog workshops gepland voor yacon en knolselderij. Bij deze
workshops is plaats voor maximaal 4 personen. Meer inhoudelijke informatie vind je op
www.voedselbosemmeloord.nl.

Isolatiedag Noordoostpolder
Op zaterdag 26 november organiseren Netwerk
Energieneutraal en Gemeente Noordoostpolder de
Isolatiedag Noordoostpolder!
Overweeg jij om aan de isolatie van je woning te werken?
Dan is dit hét moment om de eerste stap te zetten.
Op deze dag zetten energieadviseurs, bouwmarkten én
isolatiebedrijven hun deuren open, voor iedereen die
geïnteresseerd is in het verduurzamen van hun woning.
Aan de hand van een speciale route kun je het aanbod
verkennen, informatie inwinnen, profiteren van speciale
kortingen!

Meer informatie

Winactie ‘Isoleren doe je samen’

Tijdens Isolatiedag Noordoostpolder lanceren coöperatie Gelijk-Stroom en stichting Pioniers van
de Toekomst de winactie ‘Isoleren doe je samen’. Hierbij maak je niet alleen kans op een
energiescan en professioneel energieadvies, maar ook op een vergoeding van een
isolatiemaatregel t.w.v. € 1.500,00. Je kunt je eigen huis hiervoor opgeven, maar uiteraard ook
iemand anders deze prijs gunnen!
Wil je als eerste op de hoogte zijn van deze actie? Volg Gelijk-Stroom en Pioniers van de
Toekomst dan op social media: Instagram en Facebook.

@gelijkstroom

Gelijk-stroom

@pioniersvdtoekomst

Pioniers van de Toekomst

Ondersteuning Stichting Samen Zijn We Er Voor
Elkaar
Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar in Emmeloord is een
vangnet voor mensen die voedselhulp nodig hebben en door
omstandigheden (nog) niet (of niet meer) bij de reguliere
Voedselbank in Emmeloord terecht kunnen.
Stichting Pioniers van de Toekomst vraagt graag aandacht voor
ondersteuning van de activiteiten van deze stichting. Overweeg je
(een deel van) de energiebijdrage van de overheid te schenken
aan een goed doel voor mensen die het hard nodig hebben, denk
dan eens aan de stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar.

Lees hier meer

Succesvolle Klimaatsafari Pioniers van
de Toekomst

De theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’, georganiseerd door stichting Pioniers van de
Toekomst, trok op 29 en 30 oktober 500 bezoekers naar de kassen van Kwekerij Bernhard in
Luttelgeest.
De expeditie, begeleid door diverse gidsen, ging langs 8 verschillende sketches opgevoerd door
30 enthousiaste amateurspelers uit de Noordoostpolder. Op een luchtige wijze werden de
thema’s aan de orde gesteld: van een elektrische fiets en windmolens, tot de aanschaf van een
milieuvriendelijke auto, het dagelijkse energieverbruik van een gemiddeld gezin, tot aan de
vraag van ‘Schelp’ of waterstof nu wel of niet duurzaam is.

Lees meer

Het avontuur dat duurzaam wonen
heet, deel 2
In het eerste deel van dit avontuur leerden we
Jeffrey en Liza al kennen. Zij hadden de wens
een fijne woning voor hun gezin te creëren en
daarbij zo veel mogelijk duurzame keuzes te
maken. Dit bleek niet zo makkelijk, maar zij
gaven de moed niet zomaar op!
Lees nu deel 2 over ‘afbreken en weer
opbouwen’.

1e editie Koploperproject Noordoostpolder
afgesloten met uitreiking Koploperaward

Na de kick-offmeeting februari jl. zijn maar liefst 11 bedrijven enthousiast aan de slag gegaan
met Koploperproject Noordoostpolder. Het Koploperproject helpt bedrijven en andere
organisaties om toekomstbestendig ondernemen op een praktische en structurele manier op te
pakken. Het geeft helder inzicht in je sterke punten en verbeterpunten en maakt duurzaamheid
meetbaar.
Het 9 maanden-durende Koplopertraject werd 15 november jl. afgesloten met de uitreiking van
de Koploperaward bij het symposium 'You've got the power' van Bedrijven Voor
Noordoostpolder BVN.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een vervolg. Ben je MKB-ondernemer in
Noordoostpolder of Urk, wil je ook graag toekomstbestendig ondernemen en ben je enthousiast
geraakt over het Koplopertraject? Laat het ons weten!

Meer informatie

26 november
26 november
26 november

DiscoSoep Noordoostpolder
Isolatiedag Noordoostpolder en start winactie ‘Isoleren doe je samen’
Workshop yacon Voedselbos Emmeloord

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

