Bekijk de webversie

Ga mee ‘Op klimaatsafari in de kas’
De theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’ vindt
plaats op zaterdagavond 29 oktober en
zondagmiddag 30 oktober in de kassen van Kwekerij
Bernhard in Luttelgeest.
Energie is momenteel een veelbesproken onderwerp
en de energietransitie houdt iedereen bezig. Tijdens
de klimaatsafari neemt een gids je mee door deze
energiejungle. Daar proberen acteurs orde te
scheppen in de energiechaos, maar of dat lukt?
Want moet je nu isoleren of juist niet? Is een
elektrische auto wel zo verstandig? En het eten van
vegetarische gehaktballen? Een beetje humor kan
geen kwaad, dus ga mee op klimaatsafari, dan
overleef je de energietransitie met gemak!
Ruim 30 amateur theaterspelers uit de hele Noordoostpolder spelen de sketches, geschreven
door Prins te Paard, soms op hilarische wijze! Bezoekers wandelen de route in groepen van
ongeveer 30 personen. De expeditie eindigt met een informatieve rondleiding bij de
aardwarmte-installatie van Kwekerij Bernhard. Dit evenement is gratis toegankelijk en inclusief
een aantal consumpties, reserveren is noodzakelijk.

Stroom gemaakt in de Noordoostpolder
blijft in de Noordoostpolder
Als het aan de lokale energiecoöperatie Gelijk-Stroom ligt, komt de stroom van de zon die hier
schijnt en de wind die hier waait geheel ten goede aan de eigen inwoners. Iedereen in de
Noordoostpolder moet kunnen profiteren van de stroom die hier opgewekt wordt én van de
opbrengsten daarvan. Niemand uitgezonderd.
"Alle inwoners mee laten profiteren van de duurzame stroom die zon en wind in de
Noordoostpolder ons leveren. Dat is ons streven", vertelt voorzitter Peter Brouwer van GelijkStroom. "Onze enthousiaste deskundige vrijwilligers zetten zich graag in voor onze leden. En
het mooie is, iedereen kan lid worden. We willen een grote coöperatie worden zodat we samen
sterker staan. Gelijk-Stroom is wederverkoper van groene stroom en CO2 gecompenseerd gas.
Het gasgebruik wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten of geld te geven aan
duurzame energieprojecten."
Is Gelijk-Stroom het zoveelste initiatief in de wereld van de energietransitie? "Gelijk-Stroom als
organisatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. We bestaan al sinds 2014 onder de naam
Energie Pioniers Noordoostpolder maar onze nieuwe naam geeft beter weer waar we voor
staan."
Gelijk-Stroom is een coöperatieve vereniging voortgekomen uit de activiteiten van Stichting
Pioniers van de Toekomst. Ook mee doen? Bezoek voor alle informatie de website van GelijkStroom.

Het avontuur dat duurzaam wonen heet
Dit verhaal begint, net als zo veel
verhalen, bij de liefde. Jeffrey (33)
leert zijn vriendin Liza (30) kennen
in het jaar 2011. Hoewel beide
bewust waren van de belasting
waar onze aarde onder gebukt
gaat, waren zij nog erg
verschillend in wat zij
daadwerkelijk deden of liever
gezegd bereid waren te laten voor
moeder natuur. Zij is vegetariër, hij
is team BBQ.
Langzaam en mondjesmaat begint
hij in te zien dat minder vlees eten
een prima beweging is die hij
makkelijk kan maken, mits hij zo nu en dan een steak van 500 gram mag blijven eten.
Aangespoord door zijn nieuwe liefde, en als druppel na het zien van de documentaire
Cowspiracy (Netflix, dikke aanrader!) gaat ook bij Jeffrey na een jaar het roer om...
Lees deel 1 van het verhaal verder op onze website.

Lees hier verder

Bloeiende Zwijnsweg wint
Duurzaamheidsaward 2022
Het bureninitiatief ‘Bloeiende Zwijnsweg’ heeft
met driekwart van de publieksstemmen de
Duurzaamheidsaward 2022 van de stichting
Pioniers van de Toekomst gewonnen.
De award werd 22 september voor de tiende keer
uitgereikt, aansluitend op het
duurzaamheidssymposium van de Pioniers van
de Toekomst. De wisselbokaal werd uitgereikt
door juryvoorzitter en tevens wethouder Thomas
Gillissen en Pvdt-bestuurslid Vronie Bootsma.
Johannes Schra, voorzitter van de Bloeiende Zwijnsweg, nam de award, het bijbehorende
certificaat en een bos bloemen dankbaar in ontvangst. Hij wilde iedereen wel uitnodigen te
komen kijken, maar adviseerde daar tot volgend jaar mee te wachten. Dit vanwege de huidige
werkzaamheden aan de waterleiding in de berm van de Zwijnsweg. “Aan ons de uitdaging om
de schade aan de begroeiing daarna weer te herstellen”, zei Schra.
Lees meer over deze uitreiking op onze website.

De Houdbare Mens begint bij zichzelf
“Onderschat de impact van wat je zelf kunt doen niet.” Dat was de boodschap van de vier
sprekers van het symposium ‘De Houdbare Mens’ van donderdag 22 september jl.
Zo’n zeventig belangstellenden kwamen af op het symposium dat in Aeres VMBO in Emmeloord
werd gehouden.
Na de inleiding door keynotespreker Toine Straatman leverden Tony Mol (directeur Startblock),
Jeroen Bunt (projectleider Infra van gemeente Noordoostpolder) en Tijmen Sissing
(Trashpackers) vanuit hun eigen invalshoeken een bijdrage aan het thema, waarbij ze de
aanpak van globale klimaat- en milieuproblemen terugbrachten tot de menselijke maat.
Lees het volledige verslag over De Houdbare Mens op onze website.

Lees hier

29-30 oktober
26 november

Theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’
DiscoSoep Noordoostpolder

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

Met het motto ‘Samen maken we de Noordoostpolder duurzamer’ besteedt stichting Pioniers
van de Toekomst aandacht aan diverse thema’s, zoals cleantech en voedsel. Voor het thema
energie is de coöperatie Gelijk-Stroom opgericht.
Daarnaast organiseert onze stichting jaarlijks een symposium en een aantal
duurzaamheidsevenementen met een diversiteit aan thema's. Voorbeelden hiervan zijn het
symposium ‘De Houdbare Mens’, de theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’ en het
evenement DiscoSoep Noordoostpolder.
We zijn op diverse fronten op zoek naar uitbreiding. Heb je een 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? Neem
dan contact met ons op!
Alle vacatures en de mogelijkheden voor een open sollicitatie vind je hier:

Alle vacatures

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.

