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Uitgelicht

Uitgelichte g
Meet & Eats - verduurzaam het voedselsysteem
De Natuur en Milieufederaties van Groningen en
Drenthe starten dit najaar met een reeks Meet &
Eats. De Meet & Eats zijn bijeenkomsten die gaan
over de verduurzaming van ons voedselsysteem.
Het verduurzamen van onze voedselproductie en
-consumptie biedt namelijk kansen voor
duurzaamheid, onze gezondheid, dierwelzijn en
de economie.
Lees verder voor data en locaties

Gezocht! Voetspotlocaties in Drenthe!

Altijd al willen weten welke lokale, biologische,
diervriendelijke, e-nummer en afval-vrije
producten of initiatieven er bij u in de buurt te
vinden zijn? Vanaf nu kunt u dat in één

Via de rubriek Zie! geve
podium aan de groepen
samenwerken, op zowe
natuur en milieu gebied

Ook als groep in de Zie
spotlight gezet worden?

Mail dan naar:
communicatie@nmfdr

Vogelwacht Uf

De Vogelwacht in Uffelt
is in 1973 opgericht om
beschermen, maar doe
veel meer!
Lees het hele verhaal.

vinden zijn? Vanaf nu kunt u dat in één
oogopslag zien: op de Voetspotkaart! Op de
Voetspotkaart hebben wij (de Natuur en
Milieufederatie Drenthe) allerlei verkooppunten,
biologische boeren, lokale voedselinitiatieven en
markten en evenementen gemarkeerd voor een
duidelijk overzicht van het aanbod in Drenthe.

Lees het hele verhaal.

Lees verder.

Collega's gezocht

Een natuur- en milieuve
breedste zin van het wo
Stroomdal’ wil een para
hebben voor al hun wer
Onder onze ‘paraplu’ m
vertoeven zijn.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor
en met mensen aan een gezond milieu, een rijke
natuur en een mooi landschap. Wij zetten ons
met hart en ziel in voor een duurzame
ontwikkeling van de provincie Drenthe. Voor het
komende half jaar zijn wij op zoek naar twee
nieuwe collega's.

Lees het hele verhaal.

Kijk hier voor de volledige vacatures

Lees meer berichten

Nieuws van ons

Nacht van de Nacht zoekt organisatoren

De Groene A
Afgelopen jaar was de Nacht van de Nacht groter dan ooit!
Door heel Nederland werden er maar liefst 350 evenementen
georganiseerd in het duister, waar 40.000 mensen van hebben
genoten. Meer dan 300 organisaties werkten mee aan de
Nacht van de Nacht. Daarnaast doofden 155 gemeenten en
bedrijven reclameverlichting en aanlichting van gebouwen.

Doet uw organisatie dit jaar ook (weer) mee?

Bonen oogstfees

Extra impulsen voor energiebesparing in Drentse woningen

De hitterecords in september benadrukken de urgentie van de

De hitterecords in september benadrukken de urgentie van de
aanpak van klimaatverandering. Er is ‘no time to waste’, de
handen moeten dus nu uit de mouwen. Gelukkig is er juist
dicht bij huis nog een wereld te winnen. In de komende
maanden staan de bespaar-mogelijkheden in woningen vol in
de schijnwerpers.

Fietsexcursi

Lees verder.

Diner in de kas i

Isolatie informatie: 'Drent zit er Warmpjes bij' 2016 binnenkort van start
Het lijkt voor de verandering wel zomer, maar wij staan samen
met alle partners in het Drents Energieloket al weer in de
startblokken voor een vervolg op de campagne ‘Drent zit er
warmpjes bij’. Met deze ‘Warmtetour’, willen we alle
woningeigenaren in Drenthe een zetje in de rug geven en
gedeeltelijk ontzorgen om aan de slag te gaan met
isolatiemaatregelen in de eigen woning. Dit doen we door het
geven van allerlei praktische tips en adviezen.

tot 27 septembe

Kunstroute Grensloo
Kunst verkenne

Bekijk de Groen

Lees verder.

Ontvang de Groene Ag

Gezocht: Bloggers voor de Voetspot

Tweewekelijks d
Agenda ontvang

Vindt u groen en bewust leven belangrijk? Vindt u het leuk
anderen te inspireren tot een duurzamere leefstijl? Houdt u van
schrijven?
Wij zijn op zoek naar mannen en/of vrouwen, wonende in
Drenthe of Groningen, die mee willen doen met de Voetspot.
De Voetspot is een ontmoetingsplek voor mensen die groen
en bewust willen leven. De Voetspot wordt gevoed door
vrijwillige bloggers, die zichzelf uitdagen om anders met hun
leefstijl om te gaan en daarmee een kleinere ecologische
voetafdruk creëren.
Gaat u ook de uitdaging aan? Lees verder!

Succesvolle derde editie Groen Drenthe Werkt; Groene vrijwilligers in
het zonnetje

'Vrijwilligers zijn voor ons het groene cement’, aldus
gedeputeerde Henk Jumelet bij zijn opening van het jaarlijkse
evenement Groen Drenthe Werkt op vrijdag 2 september. Een

Volg ons op social me

evenement Groen Drenthe Werkt op vrijdag 2 september. Een
rake typering van het belang van vrijwilligers voor de zes
natuurorganisaties die in Drenthe actief zijn.
Lees verder.

Hernieuwbare energieregeling populair: SDE+ subsidie beschikbaar
De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland
verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is
ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor
hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was. Het
komend half jaar stelt het kabinet daarom 1 miljard euro meer
subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.
Lees verder.

Hulp bij ontwikkeling grootschalige collectieve zonneparken
Het College van Gedeputeerde Staten stelt
€ 100.000,- beschikbaar voor nieuwe zonne-coöperaties.
Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor maximaal €
5.000,- per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke
opstartkosten betalen. Coördinatie en begeleiding van deze
initiatieven vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats
Zon. Initiatiefnemers kunnen via de coördinator van de
werkplaats, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de
ondersteuning aanvragen.
Lees verder.

Lees meer nieuwsberichten

Nieuws van anderen

Nieuw platform WISE energie
Milieuorganisatie Wise heeft een nieuwe energievergelijker
gelanceerd die primair sorteert op duurzaamheid in plaats van
prijs, en die overstappers beloont met een bonus van 50 euro
als ze weggaan bij een fossiel energiebedrijf en overstappen
op echt groen.
Lees meer.

Kadetje Cultuur over de Drentsche Aa
Planoloog Bernhard Hanskamp geeft in Warenhuis
Vanderveen een reeks lezingen. Het eerstvolgende Kadetje
Cultuur (de tweede uit een drieluik) ‘Bewogen Ruimte’ gaat
over heel Drenthe in de periode van 1942 tot 1970 en zal
plaatsvinden op zaterdag 8 oktober.
Lees hier meer.

Heb jij een idee voor jouw buurt? Kern met pit!
Het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een
molen, een museum opzetten over de plaatselijke historie, een
educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van
een groot theater waar de hele buurt aan mee doet. Zo maar
wat voorbeelden waar je als Kern met Pit mee aan de slag kunt
gaan. Heb jij ook een goed idee
voor je buurt?
Doe dan mee!

Overheid en Agrifirm: Green Deal soja van eigen bodem
De overheid wil dat binnen enkele jaren in Nederland op
minimaal 10.000 hectare soja geteeld wordt. Deze ambitie is
opgetekend in de ‘Green Deal Soja in Nederland’ vanuit de
ministeries van Economische Zaken én Infrastructuur & Milieu
samen met Agrifirm en de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe.
Lees verder.

Groene Themaweek op NPO
In de week van 10 oktober besteden nieuwe en bestaande
NPO Groen programma’s extra veel aandacht aan het milieu
en aan afval in het bijzonder. En de NPO Groen app krijgt een
update met nieuwe uitdagingen.
Lees verder.

Contact:
Wij worden gesteund door:
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen
Tel: 0592 – 311150
E-mail: info@nmfdrenthe.nl
Website: www.nmfdrenthe.nl

