Bekijk de webversie

Duurzaamheidsaward 2022
De Duurzaamheidsaward wordt
dit jaar voor de 10e keer
uitgereikt! Aan wie, dat is aan het
publiek. De termijn om
nominaties in te dienen is
geopend tot en met vrijdag 17
juni a.s. Een deskundige jury
draagt hieruit drie initiatieven
voor waarop iedereen vanaf 15
juli kan stemmen. Dit gebeurt
online via onze website. De
award wordt uitgereikt tijdens het
symposium in september. Wie
draag jij voor?
Klik hier voor het volledige bericht op onze website.

Pioniers presenteren
toekomstperspectief akkerbouw

In samenwerking met Future Food Production organiseert Pioniers van de Toekomst op
donderdagavond 9 juni a.s. een informatiebijeenkomst over toekomstige teeltwijzen op de Akker
van de Toekomst in Ens.
Denk én discussieer mee na afloop van de presentaties over de Akker van de Toekomst en Agri
Rain Control over het toekomstbestendig maken van de akkerbouw in onze polder.
De uitnodiging is gericht aan de nieuwe generatie ‘pioniers’ en akkerbouwers in onze regio:
jongeren die graag meer willen weten over deze onderwerpen en graag willen bijdragen aan
een groene en duurzame voedselvoorziening in de Noordoostpolder.
Klik hier voor het volledige bericht op onze website.

Kamperen in Voedselbos Emmeloord
Voedselbos Emmeloord is één van de unieke kampeerlocaties van het festival Uit-jeTent van
StEP Noordoostpolder. Een jaarlijks meerdaags event met allerlei activiteiten op en rond
verschillende festivalterreinen, met als gezamenlijk doel: laten zien hoe mooi onze
Noordoostpolder is!
De kampeerplekken bij Voedselbos Emmeloord zijn gelegen rond de onlangs gerenoveerde
Belgische barak. De voedselbosvrijwilligers zorgen ’s morgens voor een heerlijk ontbijt,
daarnaast worden er diverse activiteiten en rondleidingen georganiseerd.
Ook je tentje opslaan in het voedselbos? Boek hier je overnachting:
www.uit-jetent.nl/accommodatie/voedselbos-emmeloord/

Plantjes ruilen op de Meimarkt
Het zonnige weer op zaterdag 14 mei trok veel
bezoekers naar de Meimarkt, georganiseerd
door Boerderij Groeizaam en Voedselbos
Emmeloord.
Er was veel belangstelling voor de ruilmarkt
voor moestuinplanten, maar ook de
streekmarkt en overige kramen werden goed
bezocht!

Wie ben je?
Mijn naam is Colinde de Nijs-Juffermans en ik woon in Emmeloord.
Wat doe je in het dagelijks leven en welke hobby’s heb je?
Ik ben gastvrouw, sommelier en mede-eigenaar van restaurant Le mirage in Emmeloord
(al 30 jaar). Daarnaast ben ik - nu als zzp’er - praktijkdocent afdeling horeca op de Friese
Poort te Sneek.
Eén van mijn hobby’s is vinologie. In juli hoop ik mezelf vinoloog te mogen noemen. Ik
hou van koken en zwemmen, maar ik ben ook graag bezig met de Nederlandse taal. Zo
begeleid ik via Huis voor Taal buitenlanders bij het leren van de Nederlandse taal.
Wat is je motivatie om je als vrijwilliger in te zetten bij stichting Pioniers van de Toekomst?
Ik ben opgevoed met de instelling om te helpen waar je kunt. Dus toen Henk Tiesinga mij
vroeg om mee te denken bij de Pioniers van de Toekomst, zei ik geen nee. We waren een
Euro-Toques restaurant waarbij de keuken zich inzette voor eten uit het seizoen en de
regio en waarbij ik smaaklessen gaf in het basisonderwijs. Die ervaring nam ik mee bij het
helpen opzetten van een voedselwerkgroep binnen de Pioniers van de Toekomst.
Hoe lang ben je al vrijwilliger?
Precies weet ik het niet meer, maar de eerste mailwisseling die ik tegenkom dateert van
april 2014. Dus inmiddels maak ik al wel zo’n negen jaar deel uit van het team
voedselpioniers.
Ben je zelf door je vrijwilligerswerk bepaalde dingen ook anders gaan doen?
Ik denk dat ik me nog bewuster ben geworden van ons Nederlandse product. We hebben
voor ons restaurant destijds gekozen voor een Franse naam, maar nu zou ik eerder voor
een Nederlandse naam gaan. Toen gingen we bijvoorbeeld ook voor ‘Roquefort’, maar nu
voor ‘Bleu de Wolvega’!
Wat is je boodschap aan de lezers van deze nieuwsbrief?
Graag zou ik de eetgewoonte in Nederland veranderen, dus daar zet ik me voor in. En
ook al is het op kleine schaal, iedere druppel telt! Want zeg nou zelf: weet jij wat je eet?
“Vijgen uit Brazilië, bosbessen uit Peru; alles zag er keurig uit in de supermarkt en niet te
duur!” Maar kom op, dat willen we toch niet? Wacht op het seizoen en geniet er dan van.
Ga in het najaar voor prachtige appels, peren en noten. En kijk uit naar het voorjaar met
de vlierbloesem, spinazie en asperges. Wat ik heb geleerd bij de pioniers: afval is geen
afval! Eergisteren broccoli-roosjes gegeten en gisteren van de stelen broccoli-rijst
gemaakt, heerlijk!
Meer lezen over de enthousiaste vrijwilligers van stichting Pioniers van de Toekomst?
www.pioniersvandetoekomst.nl/organisatie

Stichting Pioniers van de Toekomst bestaat uit circa 60 enthousiaste vrijwilligers. Er staan
regelmatig concrete vacatures open, maar een 'open sollicitatie' is ook van harte welkom. Dus
wil je op eigen initiatief een bijdrage leveren aan een duurzame poldersamenleving of voel je je
aangesproken in onderstaande vacatures? Neem dan zeker contact met ons op voor de
mogelijkheden!
Vrijwilliger symposium en evenementen
Vrijwilliger fairtrade
Lees meer over deze vacatures: www.pioniersvandetoekomst.nl/vacatures/

Ken jij Duurzame Daisy al?
Via het Instagramaccount
@duurzamedaisy houdt Esther Vroegop je
als Duurzame Daisy op de hoogte van kleine
duurzame oplossingen die een grote impact
kunnen hebben. In huis, op de huid, in de
tuin, voor je huisdier: allerlei mogelijkheden
om de wereld een beetje beter te maken.
Samen maken we het verschil!
Volg Duurzame Daisy met haar tips en
struggles: @duurzamedaisy

Buitenles in Voedselbos Emmeloord

Na een introductieles op school van één van de voedselbosvrijwilligers bezochten vier groepen
van basisschool De Zevensprong afgelopen mei Voedselbos Emmeloord voor een buitenles in
de natuur.
De kinderen gingen in kleine groepjes aan de slag met doe- en onderzoeksopdrachten in het
bos. Er viel veel te ontdekken, bijvoorbeeld over de groeiwijze van bomen en planten. En
natuurlijk kon er ook van de eetbare planten en bloemen geproefd worden! Langs het
kruidenpad konden de kinderen goed zien wat het verschil is tussen een voedselbos en een
gewoon bos. De zon scheen, de vogels floten en de kinderen hadden er zin in. Zelfs de
brandnetelthee (zelf de blaadjes plukken en de thee maken!) viel in de smaak.
Klik hier voor het volledige bericht op onze website.
Basisscholen die interesse hebben in dit educatief arrangement kunnen zich aanmelden via:
info@voedselbosemmeloord.nl.

9 juni

Bijeenkomst Akker van de Toekomst

10-12 juni

Festival Uit-je Tent Voedselbos Emmeloord

29 juni

Vrijwilligersdiner

2, 3, 4 september

Theaterweekend ‘Grondproeven’

22 september

Symposium

29-30 september

Theaterexpeditie ‘Op klimaatsafari in de kas’

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.

