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De nieuwsbrief komt voortaan 4 keer per jaar uit. Bij deze het
eerste nummer van 2017.

Groente van de maand
 
In 2017 gaan we op de Voetspot elke maand een
groente van de maand promoten. Dit is afhankelijk van
welke groente in het betreffende seizoen duurzaam is
(seizoensgroenten dus). Via de groentekalender van
Milieu Centraal en het land van herkomst (liefst
Nederland) selecteren we deze groenten.
 
De bloggers – maar ook jij als volger – dagen we uit een
bijzonder lekker recept hiermee te maken en te posten op 

 Ga je de uitdaging aan? Graag receptende Facebookpagina.
posten met foto!
 
De groente van april is Lamsoren.
 
Op de website vind je al bijzonder  metlekkere recepten
aardperen en raapstelen.
 

 
 
 
 

 

 
Vernieuwde website

 
Om het zoeken en vinden
nog makkelijker te maken 

 we onze websitehebben
aangepast. Je kunt nu ook
per blogger zoeken en op

thema.  
 

 

 
 
 

 

Nieuwe bloggers 

https://www.facebook.com/voetspot/
http://www.voetspot.nl/groente-van-de-maand/
http://www.voetspot.nl/thema/groente-van-de-maand/


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

 

 

Anne , voetafdruk 3, 95 ha
Wil elke maand iets nieuws proberen.
Zij stelt zich graag aan jullie voor.
 

 
 

 

Marlieke, voetafdruk 3,47 ha
Wil een plastcvrij studentenleven.
Zij stelt zich graag aan jullie voor. 
 
 
 
 

   
 

Hoe gaat het met de uitdaging
van...
 
Ageda
 
Ageda is druk bezig hun onbewoonbare huis
om te toveren in een duurzaam huis.
Verbouwen met duurzame en/of tweedehands
materialen. En een tuin te creëren die van
allemaal lekkers kan voorzien. Onlangs was ze
zelfs op tv met haar huis.
 
Lees verder
 

 
 
Dorinda
 
Dorinda wil een kleinere energie-voetafdruk,

Marlieke
 
Marlieke wil een plasticvrij studentenleven.
Daarom doet ze mee aan de 100-100-100. Dit
is een landelijke uitdaging om mensen bewust te
maken van het afval dat ze produceren én om
de hoeveelheid ervan te verminderen.
 
Lees verder
 

 
Wianne
 
Wianne wil haar gasverbruik verminderen en
gezond blijven eten. Maar hoe doe je dat met
een logeé? 
 
Lees verder

 

http://www.voetspot.nl/over-de-bloggers/anne/
http://www.voetspot.nl/over-de-bloggers/marlieke-van-marrewijk/
http://www.voetspot.nl/het-tocht-achter-de-keukendeurtjes/
http://www.voetspot.nl/op-weg-naar-afvalvrij/
http://www.voetspot.nl/bewustwording/


Dorinda wil een kleinere energie-voetafdruk,
maar is eerst begonnen met alle goeds van
knolselderij te ontdekken. Geen kleur of franje.
Het is gewoon een onooglijk ding. Toch is het
een echte smaakmaker.
 
Lees verder
 

 
Tamara
 
Tamara wil van kop tot staart eten. Oftewel
geen stuk vlees verloren laten gaan. Zo at zij
onlangs runderslokdarm. En dat beviel goed:
"En lekker dat het was! Sodeju. De slokdarm
was met het één of ander gevuld en smolt weg
op mijn tong."
 
Lees verder
 

 

 
Jack
 
 Jack wil van het gas los. Voor een woning
gebouwd in de jaren 70 is dat een heuse
uitdaging. Allerlei vragen doemen op. Waar
moet je beginnen? Tegen welke prijs wil je
dat? Wil je investeren? En hoeveel? Hogere
gedragswiskunde..

 

 

 
Lilla
 
Lilla wil een bewust duurzame ouder zijn. Eén
van de opgaven is energiezuinig koken. Het liefst
van het gas af. Als inwoner van provincie
Groningen maakt zij immers van dichtbij mee
wat de gaswinning in onze provincie voor schade
en ellende veroorzaakt. 
 
Lees verder
 

 
Leah
 
Leah wil uitzoeken hoe het echt zit met
(cosmetische) zalf, oliën en
schoonmaakmiddelen. Ze is begonnen met het
maken van haar eigen recepten. Het
experimenteren bevalt erg goed. Zelfgemaakte
zalf van sparrenhars, smeerwortel of smalle
weegbree, tandpasta en deodorant van
bakingsoda en kokosolie, gezichtsscrub van
havermout, honing en olijfolie,
schoonmaakmiddel van Savon de Marseille…
 
Lees verder
 

http://www.voetspot.nl/knolselderij-onooglijk-maar-lekker/
http://www.voetspot.nl/van-armeluis-eten-naar-luxevoer/
http://www.voetspot.nl/energiezuinig-koken/
http://www.voetspot.nl/zelf-natuurlijke-cosmetica-maken/


 
Lees verder
 

 
Dick
 
 
Dick wil meer op de fiets door het weelderig
weideland. Lukt dat een beetje? Vooralsnog
niet, want Dick zat in Indie om blinden te
begeleiden. Wel vertelt hij waarom Indiërs zo'n
kleine voetafdruk hebben..
 
Lees verder
 

 
 
 
 
 
 

 
Trijntje
 
Trijntje wil zich vooral laten inspireren tot een
duurzamer leven zo lokaal mogelijk. Zo knapte
ze onlangs haar tuin op met o.a. houtsnippers
uit de wijk. 
 
Lees verder
 

 
Anne
 
Anne wil elke maand iets nieuws proberen. In
februari stelde ze zichzelf de uitdaging niks te
kopen. Behalve een volle portemonnee leverde
het ook een trots en tevreden gevoel op. 
 
Lees verder
 

De Voetspot volgen?
 
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

http://www.voetspot.nl/gas-los-hogere-gedragswiskunde/
http://www.voetspot.nl/ervaringen-in-india/
http://www.voetspot.nl/het-juiste-moment/
http://www.voetspot.nl/2795-2/


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

