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 Wij wensen jullie hele gezellige en duurzame feestdagen!

 

Sta jij lang in de keuken tijdens
de feestdagen? Verbruik je veel
gas?
Gebruik de wonderoven
Wianne sprak Dini van Dockum, over haar
duurzame uitvinding. Als alternatief voor de
hooikist heeft Dini van Dockum de wonderoven
gemaakt.
 
 
Lees hier het gehele interview.
 

 

 

 

 
 

Duurzaam eten kopen
voor de feestdagen

 

Kijk op de voetspotkaart!  
 www.voetspotkaart.nl 

 
Je kunt ook zelf locaties toevoegen. Zo
kunnen anderen ook genieten van

lekkere, gezonde en
voetafdruk-verkleinende producten. 

 

http://www.voetspot.nl/in-de-spotlight-2/de-wonderoven/
http://www.voetspotkaart.nl


   
 
 

 

Nieuwe bloggers 
 
De afgelopen weken hebben verschillende nieuwe bloggers zich aangemeld om mee te doen met
de Voetspot. We heten jullie van harte welkom!
 
 

 

 

Sander Marskamp, voetafdruk 3,47 ha
Wil meer te weten komen over duurzame kleding.
Hij stelt zich graag aan jullie voor. 
 

 
 

 

Tamara de Zeeuw, voetafdruk 3,47 ha
Gaat eten van Kop tot Staart.
Zij stelt zich graag aan jullie voor. 
 
 
 
 

 

 
Trijntje de Haan, voetafdruk 4,08 ha
Wil duurzaamheid vooral lokaal inzetten, in haar directe leefomgeving.
Zij stelt zich graag aan jullie voor.

 
Ook verwelkomen we Anne en Marlike, zij stellen zich binnenkort aan jullie voor.
 

INSPIRATIE
 
Ageda
 
NATUURLIJK KERSTSTUKJE
 
Bij Kerst hoort een kerststukje. Staat altijd
gezellig op tafel. In onze grote tuin groeit en
bloeit van alles. Genoeg materiaal om een
mooi kerststukje van te maken dacht ik zo.
Een natuurlijk kerststukje.
 

Lees verder
 

RECEPTEN
 
Ria, bonenambassadeur
 
KERSTRECEPT: WITTE BONEN MET RODE
BOERENKOOL
 
Een heerlijk bonenrecept van bonenambassadeur
Ria Hoven. Dit recept is door de feestelijke
toevoeging van rode boerenkool ook geschikt voor
het kerstdiner. Stevige maaltijd voor 4 personen
 
Ingrediënten

400 gram droge witte bonen

http://www.voetspot.nl/over-de-bloggers/sander/
http://www.voetspot.nl/over-de-bloggers/tamara-2/
http://www.voetspot.nl/over-de-bloggers/trijntje/
http://www.voetspot.nl/natuurlijk-kerststukje/


 
 
 
Dorinda
 
DE DONKERE DAGEN VOOR KERST?
LICHT GENOEG!!
 
De zon schijnt. Elke dag! En nu denk je: ?!?
Klopt deze blog in deze donkere weken in
december? Maar de timing van de blog is
goed, hoor. Het zijn de kortste dagen van het
jaar. En toch ga ik jullie meenemen in een
zonnig verhaal.

 
Lees verder

 

 
 
 
Leah
 
KERSTRECEPTEN MET EETBARE WILDE
PLANTEN

Tijdens de kersttijd neemt ons eten een
belangrijke plaats in. Ook bij mij. Maar juist
onze voedingsgewoonten zorgen er voor dat
wij zo’n grote voetafdruk hebben. Wil je
‘lekker’ combineren met ‘gezond’ en
‘duurzaam’? Ik heb een paar feestelijke
recepten verzonnen. Super lekker, zonder
vlees en met zo min mogelijk zuivel.
 
Op het menu staan:
Worteldip met teunisbloemzaad
Romige wildpluksoep zonder zuivel
Vogelmuursalade
Filodeegrol met wildplukgroenten

 

Lees verder

250 gram gewassen, gedroogde en in
kleine stukjes getrokken (rode) boerenkool
1 grote ui, 2 teentjes knoflook,1 rode
peper, zonder zaadjes (alles gesnipperd)
1 groentebouillontablet
2 kleingesneden gele paprika’s
50 gram gedroogde, gewassen gemengde
paddenstoelen.
1 klein blikje ananas in stukjes
1 afgestreken eetlepel koekkruiden (je leest
het goed)
3 lepels (koolzaad)olie

 
Bereiding
Laat de bonen een nacht weken. Kook ze daarna
gaar (net onder water) met de boulliontablet.
Giet de gare bonen af en laat de gedroogde
paddenstoelen in het kookvocht weken.
Fruit de uien en de knoflook tot ze glazig zijn in de
olie. Voeg de peper toe en laat een minuut
meefruiten.
 
Voeg de boerenkool en de paddenstoelen toe met
een paar lepels kookvocht en laat met de deksel
op de pan ongeveer 8 minuten zachtjes koken.
Voeg eventueel nog wat ananassap toe als het te
droog wordt.
 
Voeg dan de paprika, gare bonen en de
kleingesneden ananas toe. De paprika blijft
beetgaar.
 
Dan de lepel koekkruiden erdoor roeren. Proef of
er nog wat ananassap bij kan.
Laat alles goed doorwarmen.
 
Eet smakelijk!
 

 
 
 
 
UITGELICHT

http://www.voetspot.nl/de-donkere-dagen-voor-kerst-licht-genoeg/
http://www.voetspot.nl/kerstrecepten-met-eetbare-wilde-planten/


Lees verder
 

 

 
Jack
 
KIJKT TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR
 
Het is december. Tijd om de balans op te
maken. Keihard gewerkt dit jaar. Op mijn
betaald werk bij de bank. Het onbetaald werk
bij onze energiecoöperatie en de vier andere
vrijwilligers baantjes. Het gezin natuurlijk en
uiteraard de moestuin. Al dat gezwoeg,
geknip, gegraaf, gevloek en geoogst.
Alhoewel de oogst tegenviel; ik had wat tijd
te kort en er helaas bewust voor gekozen
geen mest toe te voegen (dat doe ik dus
nooit weer). En gekook.
 

Lees verder
 

UITGELICHT
 
MAAK KANS OP EEN WAKA WAKA
 
Om de goede voornemens voor 2017 alvast te
prikkelen, heeft de gemeente daarom deze leuke
actie. Iedereen die in de gemeente Tynaarlo
woont en nog voor het einde van dit jaar zijn of
haar ecologische voetafdruk meet, maakt kans op
een Waka Waka lamp.
 
Vul hier de voetafdruktest in.
 
Wil je meer informatie? Kijk op 
www.tynaarlo.nl/voetafdruk.
 
* De actie loopt tot 1 januari 2017
 

 
 

De Voetspot volgen?
 

Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met

http://www.voetspot.nl/kerstrecepten-met-eetbare-wilde-planten/
http://www.voetspot.nl/evaluatie/
http://www.drentsevoetafdruk.nl
http://www.tynaarlo.nl/voetafdruk


Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met
Ageda, Dick, Dorinda, Jack, Leah, Lilla, Wianne,
Sander, Tamara, Trijntje, Marlike en Anne? Je kunt
ons - naast updates via deze nieuwsbrief - ook volgen
via Facebook. Samen willen we een zo groot
mogelijke groep gaan vormen op de Voetspot,
waarmee we elkaar kunnen motiveren en inspireren
tot een kleinere voetafdruk.
 
Like ons op Facebook.
 

 

 

Doe de voetafdruktest
Heb jij de voetafdruktest al gedaan of is het al weer een tijdje terug?

 
De voetafdrukscan berekent welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde.
Het resultaat van jouw voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare (ha) en vergeleken met het

 Nederlandse gemiddelde. Doe de test.
 

  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe
E: info@voetafdrukscan.nl

T: 0592-311150
www.voetafdruknederland.nl

https://www.facebook.com/voetspot
http://www.drentsevoetafdruk.nl

