Bekijk de webversie

Beste lezer,
Wellicht heb je onze nieuwsbrief een tijdje gemist. Je zult echter begrijpen dat vanwege de
COVID-19-pandemie veel geplande activiteiten zijn opgeschort. Maar dat betekent niet dat er
niets tot stand is gekomen. Vergaderingen vonden gewoon plaats, online of wanneer mogelijk
toch fysiek. En achter de coulissen, binnen de verschillende teams en projecten werd niet
stilgezeten. Zo is het Voedselbos tot voltooiing gekomen, komt de livegang van het project Agri
Rain Control van de cleantechpioniers steeds dichterbij, stroomt het project Polderstroom van
de energiepioniers breeduit, werden er duurzaamheidsawardverkiezingen gehouden en werden
de awards uitgereikt… en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het zal je trouwens niet ontgaan zijn dat Henk Tiesinga de voorzittershamer heeft overgedragen
aan Judith Kets. Uit eerbetoon aan de voorzitter van het eerste uur is de cartoon ‘Ties’ in het
leven geroepen. De nieuwste vind je in deze nieuwsbrief. Voor al het overige nieuws dat je
gemist heeft óf nog eens na wil lezen, verwijzen we je naar onze websites:
www.pioniersvandetoekomst.nl, www.energiepioniers-nop.nl en www.voedselbosemmeloord.nl
én naar het Pioniersbulletin dat in de afgelopen twee jaar wel met enige regelmaat uitkwam. Het
bulletin zal overigens niet meer worden uitgebracht. In plaats daarvan beloven we de
verschijningsfrequentie van deze nieuwsbrief te verhogen.
Veel leesplezier!
de Pioniers van de Toekomst

Samenwerking tegen voedselverspilling
De Pioniers van de Toekomst en
de stichting Samen Zijn We Er
Voor Elkaar uit Emmeloord
hebben elkaar gevonden. Dit
vanwege parallellopende
doelstellingen op het gebied van
voedsel. Zo heeft in het
afgelopen seizoen de
themagroep voedselpioniers
samen met de stichting het
evenement DiscoSoep
georganiseerd, bedoeld om
aandacht te vragen voor
voedselverspilling.
Daarnaast hebben we als voedselpioniers binnen ons netwerk aandacht gevraagd voor het
charitatieve doel van Samen Zijn We Er Voor Elkaar. We hebben ondernemers actief benaderd
voor donaties aan de stichting. Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat we in september
pannenkoekeningrediënten aan de stichting konden overhandigen voor al haar cliënten. En in
december konden we voor hen kerstpakketten met seizoensgebonden streekproducten
samenstellen (foto). Deze werden gefinancierd door onze maatschappelijk partner de
Rabobank.

Voedselbos is volledig ingericht

Voedselbos Emmeloord is klaar in de zin van volledig ingericht, want echt klaar is het natuurlijk
nooit. Het is nu zaak om de balans te bewaren. Een recente update van de werkzaamheden
staat op www.voedselbosemmeloord.nl
Aan de inrichting en het onderhoud werkt een vaste groep van inmiddels zo’n twintig
vrijwilligers, in leeftijd variërend van 27 tot 74 jaar. Vrijwel iedere woensdagmorgen zijn zij in het
bos te vinden. Momenteel werken zij ook aan het interieur van het clubgebouw op het terrein.
De gemeente heeft de monumentale ‘Belgische barak’ laten renoveren door een bouwbedrijf.
De drie gebruikersgroepen kleden het gebouw van binnen aan. Vrijwilligers van het voedselbos
gaan hier mensen ontvangen voor het geven van onder meer excursies. Als de keuken is
geplaatst, worden er kookworkshops opgestart gericht op gezonde voeding, duurzaamheid en
koken met producten uit het bos.
Excursies zijn al te boeken via de eigen website. Hier worden mettertijd ook alle andere
activiteiten aangekondigd.

Maatschappelijke bijdrage Polderstroom
Energie Pioniers Noordoostpolder heeft deze maand 1.370,- euro mogen uitkeren aan drie
sociaal-maatschappelijke doelen in de Noordoostpolder voor 2021. Dat bedrag is de som van
de 10,- euro per klant van Polderstroom die EPN jaarlijks reserveert voor de sociaalmaatschappelijke bijdrage én een extra bijdrage per doel van Energie VanOns.
De doelen worden gekozen uit voordrachten door het publiek. Binnenkort wordt een oproep
gedaan voor projectnominaties voor 2022. “Iedereen mag doelen aandragen, maar alleen
klanten mogen stemmen. Wij hopen natuurlijk dat dat een extra stimulans is om over te stappen
op Polderstroom”, aldus projectleider Frans van de Lindeloof.
Klik hier voor het volledige bericht op de website van de Energie Pioniers Noordoostpolder.

StartBlock wint Duurzaamheidsaward 2021
Met 46 procent van de stemmen heeft
StartBlock uit Emmeloord de
Duurzaamheidsaward 2021 van de
Noordoostpolder gewonnen. Wethouder en
juryvoorzitter Anjo Simonse en ons bestuurslid
Vronie Bootsma overhandigden 15 november
bij het bedrijf de wisselbokaal aan de
directeuren Henk Visscher en Tony Mol.
De duurzaamheidsaward is een initiatief van
Pioniers van de Toekomst en wordt toegekend
aan innovatieve, duurzame ontwikkelingen. De
award is een publieksprijs: het publiek draagt nominaties aan, een jury kiest daar vervolgens
een top-3 uit waarop het publiek kan stemmen.
De award wordt al toegekend sinds 2013 en wordt normaliter uitgereikt tijdens ons jaarlijkse
symposium. Vanwege de COVID-19-maatregelen gebeurde dit de afgelopen twee jaar op
locatie zonder publiek. In het voorjaar krijgt het publiek de gelegenheid nominaties voor de
Duurzaamheidsaward 2022 aan te dragen.

Leskisten fairtrade

Het team fairtrade zet zich in voor eerlijke, gelijkwaardige handel en het geven van informatie op
het gebied van fairtrade. Met een vijftal thematische leskisten en een ‘spreekbeurttas’ richten we
ons op voorlichting aan basisscholen.
De inhoud van iedere kist is gericht op beleving en spelenderwijs leren. De leskist ‘muziek en
fairtrade’ bijvoorbeeld, bevat zoveel instrumenten dat er voor ieder kind in een klas wel een
instrument beschikbaar is. “Zo kunnen ze met elkaar een orkest vormen. Dat is toch geweldig!
En het hele project is meteen een stimulans voor de kinderen om zelf muziekinstrumenten te
gaan maken”, aldus vrijwilliger Annie van Zwol. Meer hierover in het bericht Spreekbeurttas en
leskisten vertellen fairtradeverhaal
De kisten en de tas kunnen kosteloos worden geleend via onze website

Theaterexpeditie “Op klimaatsafari in de kas”
De organisatie van een theateravond gericht op de
energietransitie wordt steeds concreter. “Het idee - gebaseerd
op het nationale concept Climate Comedy Night - werd
ingebracht door onze maatschappelijk partner Mercatus”,
vertelt Klaas Eeuwema, namens het team evenementen. “Het
doel is om inwoners van Noordoostpolder op een luchtige
wijze te informeren over de naderende energietransitie en
wegwijs te maken in de energiejungle. Hoe ga je daar mee
om, wat staat je te wachten en hoe kan iedereen aanhaken
qua budget? Het idee van een theateravond hebben we omarmd en we bedachten dat het
misschien ook uitgevoerd kan worden door plaatselijke theatermakers.”
Voor een unieke locatie werd al snel gedacht aan een kas van Kwekerij Bernhard in Luttelgeest.
Het plan is dat hierin op gespreide locaties themagerichte acts worden opgevoerd, waar
bezoekers groepsgewijs langstrekken. De optredens samen zullen een avondvullend
programma vormen. Voor de invulling is een beroep gedaan op lokale theatermakers. Ook is er
ruimte voor catering. Kwekerij Bernhard stelt voor dit doel graag een kas van ongeveer 10
hectare beschikbaar. Als onderdeel van het programma krijgen zij de gelegenheid te vertellen
over de veranderingen die zij in hun bedrijf hebben aangebracht op het gebied van
energiebesparing en verduurzaming.
Voor de organisatie heeft het team evenementen versterking gekregen van tekstschrijvers van
Prins te Paard, de medewerkers van Kwekerij Bernhard en een regisseur.
Safe the date! De theaterexpeditie vindt plaats op zaterdagavond 21 mei en
zondagmiddag 22 mei.
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Wie ben je?
Ik ben Guido Mangnus, 55 jaar en woon in Nagele.
Wat doe je in het dagelijks leven en welke hobby’s heb je?
Ik ben ondernemer, actief in een start-up in de satellietenbusiness met focus op de
aardappelindustrie en betrokken bij diverse innovatietrajecten.
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik ga naar de sportschool en doe daarnaast aan hardlopen,
yoga en skiën.
Hoe lang doe je daarnaast al vrijwilligerswerk en wat motiveert je?
Ik denk al wel 40 jaar, bij sportverenigingen, scholen, in de buurt en sinds 2016 bij de
Pioniers van de Toekomst. Ik doe het graag en vind het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan de omgeving.
Waar houd je je mee bezig bij de Pioniers van de Toekomst?
Ik ben voorzitter van de werkgroep Cleantech. Een groep van technische, ondernemende
mensen die nadenken over duurzame, technische innovaties in en voor de
Noordoostpolder, met als voornaamste doel verspilling te voorkomen. Bijna drie jaar
geleden ontstond het idee voor een project dat we Agri Rain Control genoemd hebben,
kortweg ARC. Op het gebied van irrigatie van gewassen heeft decennialang weinig directe
innovatie plaatsgevonden, dus wij denken dat er op veel terreinen winst valt te behalen
rondom de waterhuishouding op perceelsniveau. Wij focussen ons op het gesloten
watersysteem op kavelniveau en dus vermindering van energie. We zijn nu in een fase
waarin we aansluiting zoeken bij andere partijen om het project een versnelling te kunnen
geven.
Ben je zelf door je vrijwilligerswerk bepaalde dingen ook anders gaan doen?
Ik ben dingen niet anders gaan doen, maar ben me wel bewuster geworden van wat ik
doe.
Wat is je boodschap aan de lezers van deze nieuwsbrief?
Vrijwilligerswerk is mooi, zorg dat je ook betrokken raakt! Wacht niet tot je gevraagd wordt,
maar neem zelf contact op met (een) de vereniging. Er is voor iedereen plaats, ook al
twijfel je daar zelf wel eens aan. Het kan je persoonlijk veel brengen: betrokkenheid,
sociale aspecten, vriendschap en voldoening.

Om elkaar onderling te inspireren en versterken zijn de teams evenementen en symposium
samengevoegd tot één team. De groep bestaat nu uit zes personen, maar er is ruimte voor
uitbreiding. Dus “heb je hart voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord, heb je een
creatieve blik op actuele duurzaamheidsthema's en lijkt het je leuk om met een enthousiast
team activiteiten en evenementen te organiseren?” Ga naar de pagina vacatures op de website!
Daarnaast is er een specifieke vacature voor een ambassadeur voor fairtrade in de
Noordoostpolder. Ook hij of zij wordt ingelijfd bij het vrijwilligersteam symposium en
evenementen. Kijk voor meer informatie op bovenvermelde pagina.
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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.

