Bekijk de webversie

Nieuwsbrief oktober 2021

Beste nieuwsbrieflezer,
Herfsttijd de tijd om terug te blikken? Nee… vooruitblikken is het credo van Oosterpoort
Duurzaam! We willen door, vol energie, samen met jou op zoek naar de beste duurzame
oplossingen in onze buurt. Kom ook meedoen a.s. zaterdag: ga biologische bloembollen planten
aan de Meeuwerderweg. Doe de duurzame huizenroute; ga gluren bij Ynskje, zij laat je graag
haar energiezuinige huurwoning in de Oosterpoort zien!
Maandagavond 29 november staat een Informatiemarkt Energiebesparing met LECO in het
Poortershoes op de planning. Zet ‘m vast in je duurzame agenda. We zien je er graag!

Zet de Meeuwerderweg in de
bloemetjes!
Zaterdag 30 oktober om 11.00 uur gaat Team
Groen van Oosterpoort Duurzaam biologische
bloembollen planten rond de boomspiegels aan
de Meeuwerderweg. Wil je meedoen? Dat kan.
We verzamelen om 11.00 uur aan de
Meeuwerderweg voor de Coop. Neem een
schepje mee en eventueel tuinhandschoenen.
Je kan je opgeven bij teamgroen@oosterpoortduurzaam.nl maar dat hoeft niet. Team Groen
zorgt voor de biologische bloembollen. We kiezen voor biologische bollen omdat ze sterker zijn
en geen dodelijk vergif voor insecten en bodem bevatten.
Woon je aan de Meeuwerderweg en heb je een boom voor of dicht bij je huis? Dan bestaat er
ook de mogelijkheid de boomspiegel (de ruimte met aarde om de boom heen) te adopteren.
Dat gaat zo: je geeft je op bij de gemeente, zie hieronder. De plantsoenendienst heeft dan de
intentie de boomspiegel met rust te laten. Je kan de aarde om de boom beplanten door
bijvoorbeeld biologische bloemzaden te strooien, stekjes erin te zetten en bollen te planten. Zo
kan je genieten van een plantenpracht vlak bij je huis en help je mee aan de biodiversiteit.
Meer informatie:
gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren
oosterpoortduurzaam.nl/artikelen
sprinklr.co/blogs/nieuws/9-redenen-om-biologische-bloembollen-te-kopen
Heb je vragen, neem dan contact op met Team Groen via teamgroen@oosterpoortduurzaam.nl

Gluren bij de buren
Zet zaterdag 30 oktober met vetgedrukte
letters in je agenda. Dan kun je namelijk gluren
bij duurzame buren! Enthousiaste bewoners uit
allerlei wijken zetten hun voordeur wagenwijd
open voor mensen die graag willen ontdekken
wat er allemaal mogelijk is of die specifieke
vragen hebben. Oók in de Oosterpoortbuurt.
Ynskje kan je bijvoorbeeld laten zien hoe ze het
gas de deur heeft uitgedaan, en nu haar huis
verwarmt met een pelletkachel en kookt op inductie.
De woning van Ynskje of andere bewoners bekijken op de Duurzame Huizendag? Schrijf je in
voor één of meerdere huisbezoeken op www.grunnegerpower.nl/duurzame-huizendag.

Kom 29 november naar het
Poortershoes voor een
kennismaking met de LECO
Begin 2021 is de LECO, Lokale Energie Coöperatie
Oosterpoort Duurzaam, van start gegaan. In het
bestuur zitten vier betrokken buurtbewoners die
zich inzetten om de energievoorziening van de
Oosterpoort te verduurzamen. Hierboven een foto
om ze alvast te leren kennen: van links naar rechts: Wim Hartman, Nicoline Wijnja, Hans van
Hilten en Hidde Blaauw.

Informatiemarkt Energiebesparing Poortershoes 29 november
Op maandag 29 november van 19.00 tot 21.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd op de
Informatiemarkt Energiebesparing in het Poortershoes. Hét moment voor een persoonlijke
kennismaking met de LECO! Ook het Energieloket en Grunneger Power zijn aanwezig en er
zullen demonstraties zijn van verschillende isolatiematerialen in en om het huis door twee
bedrijven.
Op de informatiemarkt kan je iedereen het hemd van het lijf vragen over energiebesparende
maatregelen of waarom duurzame lokale energie zo belangrijk is. Hoe je je huis kan isoleren,
ook als huurder! Welke subsidiemaatregelen er zijn. Alles zal plaatsvinden in een informele
setting en vanwege corona zal de doorstroom zo groot mogelijk zijn. Geef je vast op via ons
mailadres, dan weet de organisatie hoeveel mensen komen. Laat je verrassen, verbeter de
wereld en begin in je wijk!
Vragenlijst energiebesparende maatregelen informatiemarkt
Op de informatiemarkt kan je de leden van de LECO vragen stellen over energiebesparing,
isolatie of andere maatregelen die helpen de Oosterpoort te verduurzamen.
De LECO heeft een digitale vragenlijst opgesteld die je van tevoren thuis kan invullen en
opsturen. De ingevulde vragenlijst helpt je om op een rijtje te krijgen welke wensen, vragen en
plannen je hebt op het gebied van energiebesparing. En op de informatiemarkt kan je aan de
hand van je antwoorden een goed informatief gesprek voeren met de LECO. Vul hier alvast de
vragenlijst in, we zullen je gegevens uiteraard niet met anderen delen.

Een heerlijk, verwarmend
avondmaal voor een koude
herfstdag
Bij deze nieuwsbrief hebben we een recept
toegevoegd, want ook in de keuken kun je stappen
ondernemen om duurzamer te leven. Het recept van
deze heerlijke pompoencurry is seizoensgebonden,
vegetarisch (zelfs helemaal plantaardig) en bevat geen
producten waar veel fabrieksprocessen bij hebben
plaatsgevonden. Dit maakt het een duurzame maaltijd,
waarmee je een kleinere voetafdruk op de aarde
achterlaat. Want wist je bijvoorbeeld dat voor één kilo
rundvlees al 15.000 liter water nodig is?
Ben je benieuwd naar wat jouw voetafdruk is?
Op de site van het Voedingscentrum staat een test: www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaameten/voedselafdruk
Alle ingrediënten voor dit recept zijn te koop bij de Coop en De Ingen hier in de wijk.
Eet smakelijk!

Bekijk hier het recept

Inloopspreekuur verduurzaming
woning & wijk
Wil jij energie besparen en heb je een vraag hierover?
Wil je samen met je buren een wormenhotel beginnen?
Heb je een goed plan om afval te verminderen in de
wijk? Op het (gratis) inloopspreekuur kun je terecht met
al dit soort onderwerpen. Je kunt je vraag ook stellen
via de mail: info@oosterpoortduurzaam.nl.
Het spreekuur is op deze komende maandagen: 1 en 15 november, 6 en 20 december 2021 en
op 17 januari 2022 tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Uitdaging leden nieuwsbrief
Oosterpoort Duurzaam groeit en groeit. Om al die duurzame activiteiten nog meer vorm te
geven willen we ook groeien in vrijwilligersaantallen en nieuwsbrieflezers. We vragen jou,
nieuwsbrieflezer, te helpen. Vraag je buren, kennissen, vrienden uit de Oosterpoort zich aan te
melden vóór 1 december 2021. Dat doen ze door een mailtje te sturen naar:
info@oosterpoortduurzaam.nl ovv: Aanmelding Nieuwsbrief en in de mail naam, adres, emailadres + jouw naam te vermelden. Als je 3 nieuwe lezers werft maak je kans op een doosje
biologische bloembollen! Dus ga aan de slag en zodra de door jou opgegeven namen bij ons
binnen zijn, doe je mee. Sowieso ben jij al een winnaar door mee te doen!

Alle nieuws en ontwikkelingen van Oosterpoort Duurzaam zijn te volgen op onze website, Facebook en
wijkkrant De Oosterpoorter. En natuurlijk periodiek via deze nieuwsbrief. Heb je deze nieuwsbrief
doorgestuurd gekregen en wil je hem in het vervolg zelf ontvangen, stuur dan een mail naar
info@oosterpoortduurzaam.nl.

Facebook

Website

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 oosterpoortduurzaam@gmail.com toe aan uw adresboek.

