Bekijk de webversie

Genomineerden duurzaamheidsaward
2022 zijn bekend gemaakt!
De duurzaamheidsaward is een
initiatief van stichting Pioniers
van de Toekomst. Wie er wint
wordt bepaald door
publieksstemming. Tot medio juni
kon iedereen nominaties
indienen. Hieruit is door een
onafhankelijke jury een keuze
gemaakt. De jury bestaat uit
Thomas Gillissen, wethouder
duurzaamheid Gemeente
Noordoostpolder, Jos van Putten,
manager stichting Carrefour en
Tony Mol, algemeen directeur
van Startblock, tevens winnaar
van de award in 2021.
De jury heeft onderstaande twee duurzame initiatieven genomineerd, waarop het publiek vanaf
heden een stem kan uitbrengen.
1. No Shit Food - Zonnegoed Ens
2. Bloeiende Zwijnsweg
Lees meer over deze initiatieven en breng vanaf nu je stem uit!

Theaterdiner ‘Grondproeven’

Pioniers van de Toekomst presenteert 2, 3 en 4 september weer een diner op een
akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. De locatie is dit jaar biologisch landbouwbedrijf
BioRomeo in Ens. De gerechten worden bereid door restaurant Le mirage uit Emmeloord,
tevens enthousiast deelnemer aan de stichting, met ondersteuning van de andere vrijwilligers.
Zij verwerken onder meer de producten uit de Noordoostpolder op delicate wijze in iedere gang
van het diner. Daarnaast kan het publiek tijdens het driegangendiner met zicht op de akker
genieten van de muziektheatervoorstelling ‘Grondproeven’.
De kaartverkoop is gestart! Lees meer…

'Mensen inspireren om kleine stapjes te zetten'
Judith Kets volgde vorig jaar Henk Tiesinga op
als voorzitter van de Pioniers van de
Toekomst. ‘De groene agenda van de Pioniers
spreekt me erg aan, zonder door te schieten in
een soort van eco-fundamentalisme. Als je iets
wilt bijdragen in je naaste omgeving aan
duurzaamheid en een betere wereld, moet je
het ook doen. Ik ben enthousiast geraakt over
de Pioniers van de Toekomst. Het is een lokale
vrijwilligersorganisatie van mensen die letterlijk
met hun benen in de klei staan en zich
aangetrokken en aangesproken voelen door
het idee dat je met kleine steentjes bijdragen iets groots kunt doen.’ Lees hier het volledige
interview.

Vrijwilligers ‘happen en trappen’ in
Voedselbos Emmeloord

Woensdagavond 29 juni kwamen 42 ‘Pioniers’ (vrijwilligers én relaties) samen in het
zonovergoten Voedselbos Emmeloord aan de Sportlaan. Guust en Colinde, trouwe leden van
de voedselpioniers verzorgden samen met hun team een vijf gangen menu tijdens een
rondleiding langs de fruitbomen, de strokenteelt, de stinzentuin en de kruidentuin. Alle
vrijwilligers werden in groepen verdeeld en voor de route begeleid door een vrijwilliger van het
voedselbos.
Op verschillende plekken in het bos werd door de voedselbospioniers de kennis gedeeld over
het ontstaan van het bos, het sinusmaaien, de colaplant, de uiensoepboom, het olijfkruid, de
eetbare bloemen en planten van het bos. Veel van die ingrediënten kwamen ook weer terug in
het menu.
Denk aan bietensalade met mierikswortel, Oost-Indische kers en olijfkruid. Maar ook een koude
soep met een broodring en het hoofdgerecht met Twinner aardappels; speciaal voor Le mirage
onder plastic geteeld zodat er nu al van geproefd kon worden. Maar ook schapenkaas met
honing en tijmbloemen zaten in het menu. Het menu werd afgesloten met een triffle van
rabarber, vlierbloesemhangop, goudsbloemen en zwarte bessen. Kortom een restaurantwaardig
menu wat in de perfecte, nieuwe keuken in de koele barak werd afgemaakt.

Duurzame Daisy
Hallo daar!
Denk jij wel eens “kleine duurzame veranderingen hebben
weinig impact?” Smoesjes! We moeten ergens beginnen. Nu
is het moment en ik ga je helpen!
Mijn zoektocht naar een duurzamer leven is nu een aantal
maanden gaande. Voor degene die mij volgen op Instagram
@duurzamedaisy is het niet nieuw dat ik klein begin. Welke
aanpassingen in en rondom je huis zijn makkelijk en hebben
impact? Wat mij al snel duidelijk werd is dat duurzame
keuzes, bijvoorbeeld biologisch vlees, stukken zeep in plaats
van flessen shampoo of de Bee’s wrap in plaats van aluminiumfolie, bijna altijd duurder zijn dat
de gangbare keuzes zoals de kilo knallers en de grote plastic flacons wasmiddel.
Gelukkig heb ik ook andere manieren gevonden die mij helpen na te denken over wat ik koop,
kook en smeer. Het zijn twee gratis app’s die ik gebruik op mijn telefoon.
1. Beat the Micro Bead. Met deze app scan je producten op micro plastic. De app is makkelijk te
gebruiken! Je scant de ingrediëntenlijst zoals die van je zonnebrand. Je krijgt dan meteen te
zien of je micro plastic op je gezicht smeert, in de zee achterlaat of door je gootsteen spoelt.
2. De keurmerken wijzer. Met deze app kan je de verschillende keurmerken op je producten
opzoeken. Zo weet je of het product duurzaam is gemaakt, of de boeren er een eerlijke prijs
voor hebben gehad en je weet meteen of er een keurmerk op staat die nergens op slaat! Zoals
het pluim-garantie keurmerk. Het enige dat dit keurmerk je zegt is dat er ergens een kip tussen
loopt die gegarandeerd nog een pluim heeft…
Dan nog een dikke tip voor je portemonnee. Ga je wel eens naar de markt? In Emmeloord staat
de groenteboer Vitamientje. Zij hebben een afdeling, moeilijke en ‘afgekeurde’ groente. De
kromkommers en de paprika’s die geen kleur willen bekennen liggen daar. De tomaten die niet
rond genoeg zijn of de avocado’s die nog prima door de smoothie kunnen vind je daar ook. Voor
een prikkie, en je gaat verspilling tegen.
Ik ben er van overtuigd dat kleine aanpassingen grote gevolgen kunnen hebben. We moeten
ergens beginnen met elkaar. Het zal je verbazen hoe veel je zelf kan doen. Als zijn het maar
kleine dingen!
Liefs, Esther (Duurzame Daisy)

2-3-4 september

Theaterdiner ‘Grondproeven’

22 september

Symposium

29-30 oktober

Theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’

26 november

DiscoSoep Noordoostpolder

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

Wie ben je?
Mijn naam is Henk van der Woude en ik woon in Emmeloord.
Wat doe je in het dagelijks leven en welke hobby’s heb je?
Na vele jaren gewerkt te hebben in de agrarische sector ben ik sinds juli 2020
gepensioneerd. Mijn hobby’s zijn tuinieren en wandelen.
Wat is je motivatie om je als vrijwilliger in te zetten bij stichting Pioniers van de
Toekomst?
Zorg en belangstelling voor mens, milieu en natuur motiveren mij. Daarom is het leuk en
leerzaam om, onder de vlag van Pioniers van de Toekomst, samen te werken met
vrijwilligers in het voedselbos die dezelfde intentie hebben. Dat doe ik sinds september
2020.
Ben je zelf door je vrijwilligerswerk bepaalde dingen ook anders gaan doen?
(Nog) niet, want ik ben altijd al bezig met de natuur. Ik probeer zoveel mogelijk energie te
besparen door gebruik te maken van onder meer zonnepanelen en ledverlichting.
Wat is je boodschap aan de lezers van deze nieuwsbrief?
Dat iedereen een rentmeester is of wordt, om zo met elkaar ervoor te zorgen dat onze
wereld ook voor de toekomst gewaarborgd blijft. Ik zou graag zien dat in het onderwijs hier
meer aandacht aan wordt besteed, zodat onze jeugd leert zuinig te zijn op onze mooie
wereld.

Bestuurslid met een groen hart
Vanwege uitbreiding van het bestuur zoekt stichting Pioniers van de Toekomst een nieuw
bestuurslid. De vrijwilligers van onze stichting zetten zich in op verschillende onderwerpen die
allemaal iets te maken hebben met de groene thema’s in onze mooie Noordoostpolder. Denk
aan duurzaam voedsel, de energietransitie, educatie, evenementen et cetera.
We zoeken iemand die op hoofdlijnen kan meedenken, enthousiast is en goed kan
samenwerken. Iemand die geïnspireerd is om samen de Noordoostpolder duurzamer te maken.
Veel bestuurlijke ervaring is niet nodig.
We hebben je ongeveer 8x per jaar op een vergadering of bijeenkomst nodig. Samen met de
andere bestuursleden, vertegenwoordigers van de teams en onze maatschappelijke partners
werken we aan onze mooie opdracht: elke dag een klein stapje richting een groene en
duurzame Noordoostpolder.
Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact met ons op!
Alle vacatures en de mogelijkheden voor een open sollicitatie vind je hier:
www.pioniersvandetoekomst.nl/vacatures
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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.

