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Met maar liefst 30 inzendingen voor de

Duurzaamheidsprijs Hof van Twente was het voor

de jury opnieuw een lastige opgave om de meest

bijzondere initiatieven er uit te filteren. Bij de

beoordeling van de 22 inzendingen door volwassenen

en de 8 inzendingen door jongeren werden we

opnieuw verrast door de creati

maar ook door de enorme bereidheid bij jong en

oud om duurzaamheidsstappen te zetten. Stappen

voor een betere en duurzamere toekomst van onze

leefomgeving en gemeenschap.

Net als vorig jaar hebben we ons bij de beoordeling

van de inzendingen gehouden aan de volgende drie

toetsingscriteria: Planet, People, Profit.

Planet:

Wat draagt het idee bij aan een schonere leefomgeving?

People:

Maakt het idee de mensen in de omgeving ervan bewust

dat duurzaamheid belangrijk is?

Profit:

Levert het idee voldoende geld op voor de

initiatiefnemers ofde samenleving?

   

Alle ngezonden ideeën zijn weer samengebracht n een

handig boekje. We hopen dat u kennis zult nemen van

alle inzendingen en uw voordeel hiermee kunt doen.

Duurzaamheid is één van de speerpunten van het beleid

van het huidige gemeentebestuur In maart 2018 vinden

gemeenteraadsverkiezingen plaats en we hopen dat het

toekomstige gemeentebestuur op even enthousiaste

wijze verder zal gaan op deze ingeslagen weg naar een

duurzame Hof van Twente

Ook dan blijft de inbreng van onze inwoners, jong en

oud, van groot belang. Als iedereen zijn of haar steentje

bijdraagt, kunnen we in 2035 een energieneutrale

gemeente zijn. Een geweldige doelstellingdie met ieders

inbreng haalbaar moet zin.

Het college gaat r n ieder geval voor!

Namens de jury,

Ellen Nauta-van Moorsel

Burgemeesteren voorzitter van de jury

Duurzame ideeën gezocht!

Gemeente Hof van Twente is voor de 2e

keer op zoek gegaan naar duurzame ideeën

die bijdragen aan people, planet en profit.

De eerste editie heeft veel mooie ideeën

opgeleverd en daarom is deze 2e editie al snel

gevolgd, oftewel: “de Duurzaamheidsprijs

Hof van Twente 2017-2018".

 

ledereen kon zijn/haar idee inzenden tussen

10 oktober en 10 december 2017. Erzijn 2

leeftijdscategorieën: jongeren en volwassenen.

Erzijn juryprijzen en één Publieksprijs. De

juryprijzen zijn als volgt verdeeld:

In de categorie jongeren 3e prijs € 100,-, 2e prijs €

200 en 1e prijs € 300,-. De jury heeft 2 winnaars

toegewezen voor de 2e prijs. Zij hebben ieder 100

euro gewonnen.

In de categorie volwassenen 3e prijs €1.000,-, 2e

prijse 2.000,-en de1e prijs€ 3.000,-

De Publieksprijs is € 3.000,- ledere inwoner van

Hof van Twente mag één keer zijn of haar stem

uitbrengen van 10 januari tot en met 1 februari

2100 tijdensdefinale.

W

Voorzitter van de jury, bestaande uit 7 eden,is

burgemeesterEllen Nauta. Coördinatieligt n

handen vanB=: zijn in totaal30

ideeën ingestuurd; 25 ideeën daarvan doen mee

aan de Publieksprijs (4 ideeën hebben afgezien

van deelname aan de Publieksprijs en 2 inzenders

zijn samen verder gegaan als 1 idee) In deze

uitgave staan alle ideeën omschreven met extra

aandacht voor de winnaarsvan de juryprijzen.

De winnaar van de Publieksprijs ontbreekt n

dit boekje. De winnaar wordt namelijk bekend

gemaakttijdensde finale, wanneer ook dit boekje

wordt uitgereikt.In dit boekje is ook te lezen

hoe het nu staat met de winnaars van de ideeën

van de eerste editie. Daarnaast is er ook ruimte

gemaakt voor informatie over hoede gemeente

en de inwoners bezig zijn met duurzaamheid

 

 

Wij feliciteren alle winnaars en wij bedanken

alle inzenders voor de genomen moeite om

stil te staan bij kansen voor een duurzame

toekomst en hier hun inzet voor tonen!

Coördinator

Duurzaamheidsprijs
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@ Op naar 2035!

De gemeente Hof van Twente is in 2035

energieneutraal. Dan wekken weevenveelofmeer EOE S EC EE

schone energie op dan we verbruiken.

Ons schoolprogramma Hofpower maakt ook de jongste

Dat willen we omdat fossiele brandstoffenzoalsolieen __ inwoners bewust van de uitdaging die voor ons ligt. Want

gas steeds schaarseren dus duurder worden. Dat willen __ jong geleerd is oud gedaan. Zo zorgen we dat niet alleen

we omdat het gebruik van die brandstoffengroteschade __ nu, maar ook in de toekomst alle neuzen dezelfde kant op

toebrengt aan ons leefklimaat staan. Een richting waarbij we kiezen voor het besparen

van energie als woningeigenaar, ondernemer en gemeente

Onze wereld is van iedereen ‚en we met elkaar [okale, schone energie opwekken.

“Op naar 2035!”Schone lucht zonder roetdeeltjes s niet van de gemeente.

Ons milieu, de wereld waarin we leven, is van iedereen.

Daarom werken we in Hof van Twente samen aan een

duurzame samenleving. Aan een wereld waarbij we Programmamanager

gebruik maken van schone energie zoals energie van zon, Duurzaamheid

water, biomassaen wind. ledereen draagt zin steentjebij Hofvan Twente

aan het halen van onze gemeenschappelijke doelstelling

om energieneutraal te zijn in 2035.

Het steentje van de gemeente

 

  

   

Een gemeente kan veel, maar zeker nietalles.In Hofvan

Twenteondersteuntde gemeente burgerinitiatieven en helpt

zeinwoners b het itwerken van ideeën of et realiseren

van projecten. De Duurzaamheidsprijis daar een goed

voorbeeld van! Daarnaast helpteen Energiebedrijfscoach

ondernemerste verduurzamen, Met Binnenkracht

ondersteunenwe inwoners b het energieneutraal maken

van hun koophuis. En mochten zich echt grote projecten

voordoen, dan hebbenwe een projectorganisatie staan die

deze plannen meteen kan itvoeren

De 10° van

de maand

We zetten ons elke dag in voor duurzaamheid.

Elke 100 van de maand willen we graag nét

even extra aandacht voor duurzaamheid

geven en vragen. Voor de inzendtermijn van

de Duurzaamheidsprij i bijvoorbeeld bewust

gekozen voor de periode 10 oktober t/m 10

december. Heb je tips/ideeën voorde 10e van de

maand? Wil je meedenken en/of meedoen?

Laat het ons weten!

   

  

 

 

 

 

Gemeente

Stimuleren Energiecoach Gemeente

Burgerinitiatief _ Bedrijven Binnenkracht _ zelf

Duurzaamheidsprijs Vervoer

Hofpower Gemeentehuis

     

 

  

Hofkracht

Duurzaamheid en

al haar initiatiefnemers.

  
Dit boekje is een uitgave van de gemeente over

duurzaamheid in Hof van Twente. Hofkracht is

onafhankelijk van de gemeente. En toch willen we

ruimte maken om de inzet van Hofkracht toe

te lichten. De gemeente omarmt Hofkracht voor

haar inzet om een platform voor duurzaamheid facebook (volgen kan door te zoeken naar Hofkracht

te zijn. Waar het als meerwaarde wordt gezien, 2.0), Hofkrachteafé's met inspirerende sprekers op

wordt met elkaar samen gewerkt. Het Hofkracht & _ inspirerende, duurzame |ocaties (ca 4x per jaar), Hofkracht

Woonfestival is daar een goed voorbeeld van. & Woonfestival (samenwerking met gemeente, eerste

editie trok ca 1500 bezoekers), nieuwsbrief (mailinglijst

van 450 lezers), Holtbar, website, acties rondom de 10e

van de maand en een Projectenkaart met een overzicht

van60 (!) duurzame initiatieven in Hof van Twente.

wateralwél gebeurt op het gebied van duurzaamheid. De

werkgroep werkt zonder beleid, zonder budget en zonder

standpunten, Wel met een drive om meer bekendheid

te geven aan duurzaamheid. Dit doet Hofkracht

op verschilende manieren: appgroep (50 mensen),

 

 

 “Wie doet nou wat:

“Al die losse initiatieven, ik snap er

niks meer van”

“Bij wie moet ik zijn?”

De projectenkaart is n te zien

op www.hofkracht.nl.

De papieren versieis af te

halen bij de balie van het

gemeentehuis.

Zulk soort opmerkingen horen we regelmatig als het om

duurzaamheid gaat. Niet zo gek. Er gebeurt namelijk ook

veel in de Hof, Datis op zich positief Maar hetis jammer

als we het niet van elkaar weten en elkaar daardoor niet

weten te versterken. HofKracht hoopt, door op diverse

manieren aandachttevestigen op duurzaamheid,een

platform tezijn.

  

   

Na de eerste editie van de Duurzaamheidsprijs gingen een

aantal inwoners metelkaarom tafel. Het borrelt en bruist

in Hof van Twente van duurzame initiatieven. Maar we

hebben het idee dat we dat niet van elkaar weten. En dat

is zondel We denken dat weelkaar kunnen stimuleren en

inspireren om nog meer met duurzaamheid bezig te zijn

door van elkaars initiatieven te weten. Daarom vormden

weeen soort platform dt een vergrootglas willeggen op
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Biodiversiteit t Gijmink Goor

Energy-shed Markelo

Plant Energie Schoolkas experiment Markelo

Hof van Innovatie Goor

Promotie van de Ecosia Zoekmachine Delden

LED.verlichtingen Lichtpoliie Delden

Duurzaam Knooperf Knuzz Goor

Evenementverduurzaming met LED Markelo

Hergebruik zwembadwater voortoiletspoeling Delden

op Sportpark de Mors

Hof van Plastic Markelo

Schoolkas Stokkum

Energiemeters Elsenerbroek

Handboek energieneutraal (ver)bouwen Diepenheim

Water gratis verwarmen Markelosebroek

Waterbesparing op School Delden

Bokashi-emmers Hengevelde

Platform GreEn BIKES Twente Delden

Windboom Goor

Restwarmte AH voor verwarmen zwembad Goor

Grondwaterpomp Delden

Restvoedselcirculatie Goor

Duurzame Eschmolen Delden

Kinderboek Hengevelde

Natuurljke kinderspeelplaatsen Delden

De Raad van Stoer Delden

Uitlegstickers op afvalcontainers Goor

Waterstofaceu voor thuis Markelo

Zoutwateraccu voorthuis Delden

Duurzame straatverlichting Diepenheim

 D MARKELO

Biodiversiteit ‘t Gijmink Energy-shed

 

In’tGijmink zijn veel voor- en achtertuinen en

openbare ruimtes afgegraven voor asbestsanering.

Met de asbest,is ook het groene van ‘t Gijmink

verdwenen met minder biodiversiteit, meer

hittestress en meer omgevingslawaai als gevolg.

Her idee is om de leefomgeving te verbeteren,

bomen aan te planten, hittestress aan te pakken,

waterover|ast tegen te gaan en meer biodiversiteit

k te brengen. Dit onder het mom van

‘asbest eruit, biodiversiteit erin’ Ditidee heeft

bij de Volwassencategorie de2e prijs van de jury

mogen ontvangen en daarmee € 2.000,- verdiend.

Een eerste aanzet om aandacht te vragen voor

biodiversiteit is al gedaan doorN

samen met de Groene Loper door zakjes

akkerbloemzaden uit e delen.

Bij het verduurzamen van vrijstaande woningen

is nietaltijd voldoende ruimte beschikbaar om de

verwarmingsinstalatie aan te passen. Een eventueel

benodigde verbouwing drukthet rendement en kan

daarom een reden zijn om niet te verduurzamen. Het

idee is oml apparatuur n een compacte kast samen

tebrengen die naast de woning geplaatst kan worden.

  
| MARKELO

Plant Energie

schoolklas experiment
Via icoontjes kun je snel

zien of een idee gaat over

waterbesparing, beplanting,

transportoplossingen, afval

 

Erzijn verschillende manieren om energie op te

wekken; het kan bijvoorbeeld ook met energieuit

of iets anders! Kijkop de levende planten, oals met www‚plant-e.com. De

binnenkant van de omslag technologie s gebaseerd op natuurlijke processen en

voor delegenda. isveilig voor zowel de plant als de omgeving. Hetidee

isom op elke school een pakket van Sprout n Spark (à

669,95) aan te bieden, zodat kinderenen jeugd met

deze nieuwe, innovatieve energievorm kennismaken.



 
Hof van Innovatie

Hetidee is om een plek te creëren waar bedrijven,

innovatieclubs, ndividuen en onderwijsinstellingen

kunnen innoveren en nieuwe, bestaande of oude

technieken kunnen testen. Bewustwording is een

sleutelwoord bij Hof van Innovatie. Eris aandacht

voor zowelhet opwekken, besparen en opslaan

van energie voorapparatuur als het opwekken van

energie voor de mens. Onderdelen van Hof van

Innovatie zijn bijvoorbeeldtiny houses, hydroponies,

zeecontainerwoningenen een verticale tuin.

 
Promotie van de

Ecosia zoekmachine

 

LED-verlichting

en lichtpolitie

Scholieren van het Twickel College willen graag dat

de huidige verlichting op school wordt vervangen

door LED-verlichting om zo elektriciteit te besparen.

Zelf zijn ze al aan de slag gegaan met bewustwording

rondom energiebesparing door te starten metde

zogenaamde Lichtpolitie. De Lichtpolitie heeft

bijvoorbeeld al posters gemaakt en verspreid op

school. OokBeeft namens een

groepje leerlingen meegedaan met een inzending

over LED-verlichting. Voor de Publieksprijshebben

ze besloten om samen één inzending te vormen.

Ecosia is een zoekmachine die per zoekopdracht

namens de zoeker gratis ergens in de wereld een

boom plant. Het gebruik van de zoekmachine is

kosteloos. De zoekmachine werkthetzelfde als

Google,je moet het alleen gebruiken. Ditidee heeft

bij de Jongerencategoriede 3e prijs van de jury

mogen ontvangen en daarmee € 100,-verdiend

Op www.ecosia.org kan je meer lezen hoe het werkt.

Er voor aanvangvan deze

wedstrijd al meer dan 60

duurzame initiatieven in

Hofvan Twente gaande zijn!

Bekijkde initiatieven op de

projectenkaart op

wwwhofkracht.nlt

-

DurzzarB 
 

Duurzaam zalin de toekomst

naast het gezinshuiswaar jenB

samen met hun twee biologische en hun zes

gezinshuiskinderen wonen, bestaan uit nog drie

kleinschalige onderkomens. Het eerste onderkomen

is bedoeld voor de opvang van tienermoeders

en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de

ruimteom te groeien en zich te ontwikkelenin het

moederschap. Het tweede onderkomen is voor het

‘zelfstandigheidstraject’, Ook kinderen die nu in

het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde

leeftijd de kans om dit zelfstandigheidstraject in

te gaan. De laatste woonunitÍs voor ouderen die

graag een actieve rol willen vervullen binnen het

knooperfom zo iets voor hun medemens te doen.

Het knooperfzelf zal op verschillende manieren

duurzaam gebouwd worden. Er wordt momenteel

gezocht naar een goede [ocatie voor het knooperf.

 
Inamens MARKELO

Boerderijverlichting

Evenementverduurzaming

met LED

Destichting organiseert eens in de 2jaar een verlichte

route van ongeveer 25 kilometer langs 340 erlichte

panden. In 2017 is begonnen met het vervangen van de

halogeen lampen door LED-lampen. De stichting heeft

voor haar inzet om het evenement te verduurzamen de

Holtbar, het duurzaamheidscompliment, ontvangen.

#

 

   

 

MARKELO

Hof van Plastic

 

Hetidee is om het opruimen en hergebruiken van

plastic afval e stimuleren door het maken van een

recyclemachine. Men levert e recyclen kunststoffen

n en vervolgens kan je daar met de recyclemachine

producten, waarde of tegoed voor de club/

vereniging/goed doel voor terug krijgen. Doordat

het kunststof geen afvalis, maar een grondstof,

krijgt het afval waarde. Hof van lastic wil met de

recyclemachine bijdragen aan bewustwording en

waardering van deze grondstoffen. Dit idee heeft bij

de Volwassencategoriede 1e pris van de jury mogen

ontvangen en daarmeee 3.000,-verdiend,



 
ELSENERBROEK

namens Perspectief

Elsenerbroek

Energiemeters

 

Buurtschap Elsenerbroekis l een tijd aan de slag

met het onderwerp duurzaamheid, bijvoorbeeld

door de werkgroep 'Energiek Elsenerbroek’die

een maand lang verschillende activiteiten heeft

georganiseerd voor en met de inwoners rondom

dit thema.Op www.elsenerbroek.nl/categorie/

duurzaam zijn deze activiteiten te ezen. Onderhet

mom van ‘meten is weten’ willen ze inzicht krijgen in

mogelijkhedenom energie te besparen door gebruik

te maken van energiemeters. Na gebruik kunnen

de meters beschikbaar worden gesteld voor andere

geïnteresseerden binnen Hof van Twente.

 
MARKELOSEBROEK

Water gratis verwarmen

 

Het idee is om water tot 50°C te verwarmen door

middel van zwarte stenen en zonlicht. De combinatie

van 00 liter water met 500 dm3 zwarte stenen levert

volgensde inzendingop jaarbasis 3.000 kWh op,

voldoende voor een tweepersoonshuishouden. De

gemiddelde kosten zijn maximaal € 300,-per jaar. Het

rendement s minimaal € 400,- per jaar.

 
Groep7/8van OBS Stokkum STOKKUM

Schoolkas

 

OBS Stokkum heefthet'gezonde school-vignet

en is l bezig om op verschillende manieren met de

kinderen liefde, waardeen respect b te brengen

voor de grond en wat de grond kan bieden In de

bestaande bloembakken op het schoolplein wordt

nual vanales gepoot, gezaaid en verzorgd. Van

aardbeienplanten tot bloembollen, doorleerlingen

van groep 1t/m groep 8. OBS Stokkum wil de tuintjes

graag verder uitzetten met de aanschafvan een kas

om zelfte kunnen zaaien en poten. Ditidee heeft bij

deJongerencategorie de gedeelde 2e prijs van de jury

mogen ontvangen en daarmee € 100,-verdiend. Lees

meer over de schooltuin op http://wwwobs-stokkum.

nl/pagina/4o1849/Schooltuin.

ledereen in de Hofkon online

stemmen voor de Publieksprijs

LW. €3.000,-!

 

 
Handboek energieneutraal

(ver)bouwen

jneeft een duurzaamheidspiramide

ontwikkeld met 10 stappen om van een initiatief van

de gemeente tot uiteindelijk een energieneutrale

woninggebruiker te komen. Het idee isom een

handboek te maken als eidraad om uiteindelijk tot

energieneutraal wonen te komen. In het handboek

zal een plan van aanpak worden aangegeven, waarbij

ook de financierings-en subsidiemogelijkheden aan

de orde komen.

Waterbesparing

op school

 

   

 
HENGEVELDE

Bokashi-emmers

 

Dankzij Bokashi (=gefermenteerd organisch materiaal)

maak je van je eigen organische resten een optimale

bodemverbeteraar.Er gaan groen en etensresten

in de Bokashi-emmeren erkomen bioactieve

voedingsstoffen uit.Je kunt vocht aftappen om planten

mee te wateren. De vaste resten kun je na ruim twee

weken als compost gebruiken. Het idee is om meer

mensen te helpen bij het werken met een Bokashi-

emrmer,bijvoorbeeld door het organiseren van

workshops omzelf een Bokashi-emmer met starter te

maken. Zoek op youtube naar ‘Bokashi-emmer' voor

meer informatie.

Hetidee is om de school te verduurzamen op het

gebied van water door middel van een renovatie

van de toiletten, keuzeknoppen bij het toilet in te

bouwen en drukkranenteinstalleren. De toilettenop

schoolhebben een ingebouwde spoelbak, dit maakt

de uitvoer wel moeiijk e realiseren.



@ Delnzendingen
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Platform GreEn BIKES Twente

DELDEN

 

Het doelis mensen anders te aten denken over

mobiliteit met de belangrijke drijfveren: ijdragen

aan een gezondelevenssti minder CO2-uitstoot

tijdens persoonlijk vervoer en het ontzien van het

wegennetwerk. Het idee is om een platform te tarten

van aanbieders van groene (high power) elektrische

fietsen, zodat mensen snel, gezond en zonder fle op

hun bestemming komen met schoon ervoer. Eris

altijd een volgeladen fiets ter beschikking. Gebruikers

betalen alleen wanneer ze de fiets ook daadwerkelijk

gebruiken. Zij zijn lexibel in hun manier van vervoer

en hebben bovendien geen gedoe met onderhoud.

Heteffectis dat mensen sneller de overweging maken

om de high powerelektrische fiets te nemen voor

reisdoelen binnen de 3o km. Ditidee heeft bij de

Volwassencategorie de 3e prijs van de jury mogen

ontvangen en daarmee €1.000,- verdiend.

ea. namens

Twickel College

DELDEN

 

Op het Twickel College is een schooltuin. Hier wordt

ook drinkwater voor gebruikt. Scholieren hebben

hetidee opgevatom een grondwaterpomp te

plaatsen waarmee het gebruik van drinkwatervoor

de schooltuinwordt verminderd. Dit idee heeftbij

deJongerencategoriede gedeelde 2e prijs van de

jury mogen ontvangen en daarmee€ 100,- verdiend.

 
I GooR

Windboom

 

Hetideeisom in het plantsoen van deN

eenwindboom, een energiemolen waarbij

elk speciaal gevormd blad kan ronddraaien en

elektriciteit opwekken, te plaatsen. De financiering

van de windboom gebeurt met crowdfunding

onder alle inwoners die uitkijken op het plantsoen.

De windbomen maken niet of nauwelijks geluid en

plaatsing is eenvoudig in een ingegraven betonblok.

Meer informatie en beeldmateriaal over de

windboom s te bekijken op

https:/Awww-duurzaamthuis.nl/windboom-levert-

groene-energie.

Restwarmte_voor verwarmen zwembad

DeB oo de warmeevande

koelinstallatie uit de winke af naar de buitenlucht.

Het idee is om deze warmte (deels) te hergebruiken

voor het verwarmen van het zwembad van de

naastgelegen woning. Het zwembad wordt

momenteel verwarmd met een warmtepomp.

Eigenaarvan denGoor. Guido

Be geaa hetidee, ommdat

ditidee bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord

ondernemen. Het idee s een voorbeeld van hoe een

bedrijfen een particulier elkaar van dienst kunnen

zijn. De verwachting s dat hiermee ongeveer 9.300

KWh aan energie wordt bespaard en de uitstoot van

CO2 met 4700 kg wordh verminderd

 

Hergebruik zwembad-

water voor

toiletspoeling op

Sportpark de Mors

  

  

 
namens GOOR

Doors Wide Open

Restvoedselcirculatie

 

Op verschillende manieren zet de stichting Doors

Wide Open zich in om een helpende hand t zijn bij

veel maatschappelijke uitdagingen, zoals mensen die

leven rond de armoedegrens en ouderen en jongeren

die aanlopen tegen maatschappelijke problemen. Op

verschillende manieren zijn er activiteiten rondom

voedsel: van het inzamelen van levensmiddelen

tot het zelfverbouwen van verse producten. Deze

activiteiten willen ze gaan uitbreiden met een

sociaal café, producten voor directe consumprtie,

kookworkshops, meer inzamelplekken en het

vergroten van de opslagcapaciteit. Het doel s om

meer mensen te voorzien van levensmiddelen,

maaltijden en tips. Zowel mensen als het milieu zijn

met deze aanpak geholpen.

DELDEN

I

 

dkgraag duurzaam mee met de plannen

voor het nieuwe Sportpark de Mors. Elke keer de

WC doorspoelen kost6 ter drinkwater. Dat vindt

ze zonde en daarom vraagt ze zich af of het oude

zwembadwater hergebruikt kan worden voor

toilerdoorspoeling. SBR, de beheerder van het

zwembad, heeft kennis genomen van de inzending.

SBR is blij metde betrokkenheid van Bbij

duurzaamheid en het zwembad. Erzijn al rvaringen

opgedaan met haar idee, ze willen graag met Biin

gesprek om haar idee verder te onderzoeken.



 De Inzendingen

 
DELDEN

Natuurlijke

derspeelplaatsen
 

 

De aanleidingis de wens om kinderen in aanraking

te brengen met echte natuur, waarbij spelen en

leren gelijk opgaan. Het ideeis om bestaande

kinderspeelplaatsen aan te passen met bijvoorbeeld

een fruithoek, bloemen langs de randen waar niet zo

gelopen wordt, een bijenhotel voor dezwerfbijen

en een hoek voor snoeihouten stammetjes waarmee

gerommeld en gebouwd kan worden. Kinderen

kunnenzo met hun ouders genieten van de natuur en

vrij plukken in het seizoen. Met vrijwilligerswil een

start gemaakt worden in Delden met de vormgeving

van de eerste speelplek, een voorbeeldtuin

De 4 onderstaande inzendingen

hebben op eigen verzoekalleen

meegedaan aan de Juryprijs.

Uitlegstickers op

afvalcontainers

DIEPENHEIM

Duurzame Straatverlichting

MARKELO

Waterstofaccu voor thuis

DELDEN

Zoutwateraccu voor thuis

HENGEVELDE

 

   

 

Kinderboek

Het idee is om een prentenboek te maken over

het milieu voorde kleinste kinderen vanuitde

gedachte samen plaatjeslezen' en dat de kleine

kinderende toekomst hebben.Onderwerpen

die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: met een

prikstok afval opruimen, een groen schoolplein en

koffiedikin de tun.

   
DELDEN

D

Duurzame Eschmolen

 
DELDEN

De Raad van Stoer

 

Aleen tijd wordt gewerkt aan hetidee om de oude

Eschmolen terug te bouwen op zijn oorspronkelijke

plek. Bidee is om de molen met zijn tijd mee te

laten gaan door de molen te verduurzamen: de wieken

alswindturbine en de kap van zonnecellen. Daarnaast

zitde duurzaamheid in de cultuurhistorische waarde

en kan de molen een educatief ontmoetingscentrum

zijn voorjong en oud waardoor oude ideeën en

ambachten blijven bestaan. Dit idee heeft bij de

Jongerencategorie de 1e prijs van de jury mogen

ontvangen en daarmee € 300 verdiend. Stichting

de Eschmolen heeft het idee met belangsteling

ontvangen. Zij hebben deze opzet al eens onderzocht:

hetidee blijkt om diverse redenen niet haalbaar

voor de Eschmolen. Wel wordt een kleine propeller

meteen generator geplaatst als demonstratie van de

opwekking van elektriciteit. Ook komt er een paneel

met zonnecellen dat ook elektriciteit opwekten

binnenin de molen komen meters die de opgewekte

energie weergeven. Erkomt ook een lesbrief bij Het

prijzengeld zal hieraan besteed worden.

 

  

ledereen wil de wereld een stuk mooier en gezonder

maken voor onze kinderen. Maar er zijn maar

weinig instellingen en bedrijven die kinderen

inspraak geven in het verduurzamen van hun beleid

of producten.B wil graag een platform

geven, de zogenaamde Raad van Stoer, om meete

kunnen denken aan hun toekomst: de oplossingen

voor maatschappelijke uitdagingen zoals afval

plastic, energieverbruiken verantwoord agrarisch

ondernemen. Bedrijven nodigen de Raad van Stoer

uitom een aantal opdrachten uit te werken. De

kinderen doen deze bedrijfsopdrachten buiten de

schooltijd n de vorm van een studio (werksessie),

waarin zij pelenderwijs leren om maatschappelijk

te ondernemen. Ze leren terwijl ze doen en doen

terwijl ze eren. Thema'szijn bijvoorbeeld 3D printen

en de plastic soep, bio en |ogisch, energiezuinige

spelcomputersen het klimaatin huis I de studio's

doorlopen de kinderen een aantal stappen om tot een

oplossing te komen De Raad van Stoer presenteert

de oplossingenaan de bedrijven. Het is de bedoeling

dat de bedrijven op een terugkomstdag laten zien

wat ze met de oplossingen gedaan hebben en hoe dat

bijgedragen heeft aan duurzaamheid.



“  Hoe staat het met...

de winnende ideeën van de 1° editie?

Uit de 1e editie van de Duurzaamheidsprijs 2016-

2017 ontstonden een jaar geleden mooie ideeën. De

winnaars van de vorige edîtie gingen hard aan de

slag om hun plan te verwezenlijken. Hoe staat het

met enkele winnaars van vorigjaar?

@ zestoerriackvanB i Goorziet

bijna hetlevenslicht. Met de app koppel je jouw

douche aan een liedje, om zo minder lang onder de

douche te staan en water te besparen. 'De ShowerTrack-

app is in productie bij een appontwikkelaar en ziet n

februari zijn eerste beta versie verschijnen”,laat H

weten, De mobiele applicatie is op termijn voor iedereen

te downloaden en te gebruiken.

Het kernteam Fairtrade Hof van Twente heeft

het afgelopen jaar echt spijkers met koppen

geslagen. De gemeente heeft het plan van

len de andere leden van het team

omarmd en burgemeester en wethouders hebben zich

positief uitgesproken over de wens om nog in 2018 een

officiële Fairtrade gemeente te worden. Het kernteam

verwachtdi titel dit jaar ook binnen te kunnen halen

en krijgtsteeds meer inwoners en ondernemers mee n

de doelstelling om zoveel mogelijk eerljke producten te

verkopen. Het winnende idee was het organiseren van

een duurzaamheids/fairtrademarkt. Met deelname aan

het Hofkracht & Woonfestival in oktober en de intentie

in de komende jaren opnieuw aan te sluiten bij dergelijke

evenementen is het idee mooi uitgewerkt.

 

4de

Onder de noemer Duurzaam Diepenheim wilhet

ideevan alle

duurzame initiatieven uit | elkaar

n contact brengen, timuleren en verder helpen om

Diepenheim zo energieneutraal mogelijk te maken. De

energiebakfiets i inmiddels een feit en de samenwerking

met basisschool Stedeke, de sporthal, Viverion en de

Koppelzijn verder verkend en vervolgstappen in gezet.

Ook is Duurzaam Diepenheim als eerste groep gestart

methet project Binnenkracht, waarbij gekeken wordt hoe

e als huiseigenaar je woning zo energiezuinig mogelijk

kunt maken. Naast s de werkgroep

van Duurzaam Diepenheim inmiddels versterkt met

Een initiatiefvan enkele enthousiaste inwoners

uit Markelo onder inspirerende leiding van Jan

ten TijeNe"

Brummelaar, viel vorig jaar in de prijzen met het concept

MarkeLokaal:een samenwerkingsverband van ondertussen

3126 Markelose burgers, ondernemers, boerenen

grondeigenaren die taan voor meer biologische producten

van lokale bodem in een [okale economie. Werken aan

een nieuwe sociale economie waarin gemeenschappelijke

waarden belangrijkerzijn dan geld, Op 6 december 2077is

de Coöperatie MarkeLokaalofficieel opgericht, een mijlpaal

waarmee de samenwerking tussen de Markeloërs nog

verder krachtisbijgezet. MarkeLokaal|aatzich gedurende

hetjaar regelmatig zien in vooral het buitengebied rondom

Markelo, met het bewerken van de gronden, het zaaien en

oogsten van het graan, het malen van het graan tot meel

voor de bakker en het leveren van graan als krachtvoer

aan enkele veebedrijven in Markelo. Het Maarkels brood

wordt bij de bakker verkocht; et vlees wordt erkocht

bij de kaaswinkel, de supermarkten aan huis b de boer.

Bij restaurant De Tasca kan men genieten van een heerlijk

menu van Markelose bodem

Annemarit van Broekhoven maakt

mooie vorderingen met haar boek

over Biomimiery.

 

Gewoon Doen!

Als overheden zijn we goed in het maken van

plannen. Goed in het maken van vergezichten

voor hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Over

deze plannen en vergezichten kunnen we ook

heel lang en veel praten. De uitkomsten van deze

gesprekken slaan we op in documenten en dat

noemen we beleid.

Ook wij ls gemeente Hof van Twente doen daar aan

meeJe kunt zaken heel mooi opschrijven: belangrijker

is de vraaghoe beleidsvoornemensook daadwerkelijk

gerealiseerd gaan worden?

Voor het hoe is vaak veel te weinig aandacht.

In onze mooie Hof zetten we daarom steeds meer n op

zaken realiseren.

Op het gebied van duurzaamheid doenwe dat samen

metonze inwoners en ondernemers. Ook kijken we naar

onze eigen organisatie.

« Inwoners maken gebruik van de wooncoaches

van Duurzaam (t)Huis Twente om hun eigen woning

te verduurzamen.

Ondernemers kunnen onze bedrijfscoach[

BIzten komen om hetzelfde te doen voor

hun bedrijf

« Met heteducatieproject Hofpower latenwe

onze basisschooleerlingen op een speelse manier

kennismaken met duurzaamheid

 

 

De Minecraft accounts voor de Petrusschool zijn

aangeschaften meegenomen in het lesprogramma.

@ PE r N

zoals bij de avondvierdaagses.

  

ingezet bij evenementen

e Via het project Mineral Valley zijn we met boeren bezig

hun bodem te verbeteren en tegelijkertijd co2 op teslaan

* In de groep Hofkracht denken inwoners samen na hoe

ze duurzaamheid een platform kunnen geven.

+ Als gemeente plaatsen we zonnepanelen op

gemeentelijke gebouwen. Investeren we in

zonnepanelenop scholenen bij sportverenigingen. Ook

zult u langzamerhand alle straatverlichting over zien

gaan op ledlampen.

* Devergister op Zenkeldamshoek voorziet inmiddels

2000 huishouden van groen gas en er wordt gewerkt aan

de realisatie van zonneparken.

Zozijner nog veel meer zaken te benoemen. Alle

initiatieven van groot tot klein dragen bij aan onze

gezamenlijke doelstelling om |angzamerhand steeds

duurzamerte worden

De duurzaamheidsprij past helemaal bij dit denken.

Innovatieve mensen uit onze gemeente bedenken

duurzame ideeën. Op deze manier krijgen steeds meer

mensen, in positieve zin, et duurzaamheidsvirus te

pakken.We laten het nietbij plannen maken, maar gaan

hetook daadwerkelijk doen!

Wim Meulenkamp

Wethouder

Duurzaamheid

Gemeente Hof van Twente

 

 



 

Winnaars Volwassenen

1° prijs Z.000 euro

Hof van Plastic

inzending vanB i Markelo.

2° prijs 2.000 euro

Asbest eruit, biodiversiteit erin in ’t Gijmink

inzending vanB i 007

 

3° prijs 1.000 euro:

Platform GreEn BIKES Twente

inzendingvanB i De'den

 

 

De winnende ideeën bij n

Winnaars Jongeren

1° prijs 300 euro

Zelfvoorzienende Eschmolen

inzending vanB i Delden.

2° prijs 100 euro

Een kas voor de gezonde school

inzending van groep 7/8 OBS Stokkum uit Stokkum.

2° prijs 100 euro

Grondwaterpompvoor de school

inzendingvanB . van het

Twickel Collegeuit Delden

3° prijs 100 euro:

Promotie Ecosia zoekmachine

inzening van| |r
van het Twickel College uit Delden.

Dejury heeft de 2° prijs van 200 euro gesplitst naar

twee winnaars met ieder 100 euro

 

2017 - 2018

nOE ESaTd

Winnaar 1° prijs bij de Jury

Volwassenen

On rchitectenbureau

Atelieroo7 uit Markelo kwam dît jaar met het

endeidee: Hof van Plastic. Het idee van

sdat we plastic afval in deze gemeente

inzamelen en er met een speciale machine

snippers van maken die kunnen worden gebruikt

voor diverse producten, zoals bijvoorbeeld

printmateriaal voor 3d-printers.

 

”Ikkwam op hetidee vía de machine vanB

Hakkensop de Dutch Design Week. Alsje eenslet op

hoeveel plastic er overal igt, heel iritanten slecht voor

het milieu, Verzamel het en gooi hetinde shredder

waarmeeje llerlei soorten materialen kan maken. Een

hele gave machine. Open source en je kunt erbijna

oneindig diverse soorten plastic mee recyclen in plaats

van hetweg te gooien. lastic s een grondstof”

“Ik wandel veel en dan doe

je dat al: de omgeving iets

schoner achterlaten dan datje

hem aantreft.”

 
oodaer door het idee plastiduters

ontstaan: mensen die op zoek gaan naar rond-

slingerend afval, maar dan in hun eigen omgeving in

plaats van op het strand. ‘k wandel veel n dan doe

jedatal: de omgeving iets schoner achterlaten dan

datje hem aantreft Dankzij de Duurzaamheidsprijs

hebbenwe denk ik genoeg budget om een shredder en

extrusion machinete maken. Maarinmijn fantasie heb

ikal bedacht de shredder mobiel e laten worden. Met

een caravan ofsrv-wagen |angs markten offestivals,

waar iedereen zijn plasti in de machine kan gooienen

erter plekke bijvoorbeeld producten ofsouvenirs van

te maken. Hopelijkisdat aterhaalbaar”

Bzich niee eduurzaammheid, maar

vindt denken aan de omgeving en de toekomst eigenlijk

niet meer dan logisch: "Het begint bijje igen voor-en

achtertuin. Die hou je ook schoon. En datgeldtook

voor het groter geheel deze aarde. edereen heeftde

keuze hoee daar mee omgaat, wij hebbende aarde

harder nodig dan de aarde ons.”

 



De Goorse wijk ‘t Gijmink is de afgelopen jaren heel

erg veranderd. Nieuwe huizen, nieuwe bewoners,

maar vooral sanering van de asbest die al jaren in de

grond zit in Goor. “Grijp die werkzaamheden aan om

iets groens en duurzaamstemaken van ‘t Gijmink”,

20 c

De Goorse woontal jaren in de wijken kwam methet plan

Biodiversieit't Gijmink: plekken waar asbest zat, worden

omgetoverd in groene stukjes Goor, met ruimte voor

bomen, ogels en insecten. ‘Door de asbestsaneringzijn

heel veel bomen verdwenen. Een kale bedoening, maarer

zijn ook allerlei randverschijnselen’, Iegt Groteboeruit. "ZO

is het warmer lde zon schijnt, omdat er geen schaduw

en beschuttingis.En het i veel gehoriger. De school en

geluiden in debuurt hoor je heel goed, maar geen enkele

vogel, want die hebben geen plek. Ook kan het regenwater

nu geen kantop door een gebrek aan zachte grond. De

asbest gaat eruit,dat plan slaagt. Maar de eefbaarheid s

momenteele tezoeken”

 

“In het milieulab heb ik

geleerd wat de mens

de grond (soms onbewust)

kan aandoen,

aahaar kennis over biodiversiteit in ‘t Gijmink

uit haar netwerk ‘De Groene Loper’. Zelf groeide ze op op

een boerderij en werkt ze bij het waterschap en daarvoor

in een milieulab: "Dáár heb ik echt geleerd wat de mensde

grond (soms onbewust) kan aandoen. Door schandalen

word je met de neus op de feiten gedrukt. Het zou mooi

zijnals bewoners van ’t Gijmink elkaar motiveren en

rekening houden met het groen in de wijk bij bijvoorbeeld

de aanlegvan een tuin. Een vierkante meter groen met een

oom kan al een verschil maken”

Op 14 maart 2018 is het Boomfeestdag. Een mooie

aanleiding voor de start van meer groen op 't Gijmink?

“Het zou een aanzet kunnen zijn’, zegt

“Bomen groeien over een periode van vele jaren, maar

een groen en dus gezonder Gijmink voor mens en dier is

mijn droom”

Winnaars Juryprijs @)

De fiets is beter voor het milieu dan een auto:

minder CO2-uitstoot, minder drukte op de

wegen en meer beweging is goed voorje eigen

lichaam. Waarom stimuleren we het gebruik van

een e-bike niet, door een plek te maken waar

forenzen of toeristen zo'n fiets kunnen lenen?

uit Delden wit

met het plan Platform GreEn BIKES Twente de

drempel om de fiets te pakken een stuk verlagen.

 

’Ikwam op het idee toen ik zelf een e-bike probeerde

en dacht'wat jammer dat we eigenlijk niet vaker de

fiets pakken om bijvoorbeeld naar het werkte gaan’

Een nieuwe e-bike kost al gauw een paar duizend

euro. Mooi zou zijnals j bij eenfietshandelaareen

e-bike voor een t in bruikleen kan nemen.Zo ishet

voor iedereen toegankelijken het maakt mensen

bekend met de e-bike. Aan de wegen en de laadpalen

ligthetniet”

Het plan heeft naast een schone en duurzame

oplossing voor het woon-en werkverkeer ook een.

sociale functie. Door centrale punten

te maken waarde ietsen worden uitgegeven en

ingeleverd, komen mensen metelkaar in contact

"Hoe dat precies vorm kan krijgen is nog de vraag,

maar je kunt allerlei plekken kiezen Aanvankeliklijkt

een fietsenhandelaar me het handigst, die hebben

allesin huis”

Voor Bis het thema duurzaamheid geen

onbekend terrein, De Deldensezet zich in als

wooncoach bij Duurzaam (t)Huis Twente en als

Energiecoachvoor basisscholenin Twente. Ook

is e aankomende gemeenteraadsverkiezingen de

nummer drie op de list van GroenLinks Hof van

Twente. Ik ben er veel mee bezig, ook met mijn

kinderen. Niemand doet alles perfectop het gebied

van milieu,ook ik natuurlijkniet. Maar door je in het

dagelijks leven bewust e zijn van duurzaamheid en

de keuze die e hiervoor kunt maken, komen we een

    

  



@ Winnaars Juryprijs

Hetidee ontstond tijdens een wandeling over de

Esch, waar de historische Eschmolen ooit weer

moet herrijzen als het aan veel Deldenaren ligt.

—(1o) denkt mee over die toekomst

n kwam met het plan om de molen meteen een

duurzame functie mee te geven. Met bijvoorbeeld

een windturbine, of een kap van zonnecellen

er boven op, zodat de molen die vroeger werd

gebruikt om meel te maken ook in de nieuwe

eeuw energie haalt uit het weer. "Net zoals een

windmolen, die we langs de snelweg bij Deventer

zagen staan”, vertelt|

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

East EOS N

Creatiefals hijis maakteWeen prachtige maguette

van de moderne Eschmolen, helemaal van Lego, ‘De

stichting die de molen wil herbouwen en Landgoed

Twickel willen de molen het liefst in de originele

staat. Een moderne en duurzame molen is dus lastig,

maar het geld van de pris kan de stichting gebruiken

om toch iets met duurzaamheid te doen: Zoals een

dernonstratie van wat erallemaal mogelijk is met

windenergie, of een sociale én leerzame functie voor het

oude ambacht van de molenaar. “Kinderen en ouderen

kunnen bij de molen samenkomen, om bijvoorbeeld

zelf pannenkoeken te maken van het meel van de

Eschrnolen' vertel moederB wz2rmeeB

het plan op papier heeft gezet. "Het geld komt zeker bij

de Stichting Eschmolen Delden terecht”

B graag dat de molen

net zoals vroeger weer energie

haalt uit het weer.

VoorBis duurzaamheid l vanzelfsprekend. Thuis

heeft de failie BNeen eigen moestuin en het afval

wordt altijd netjes gescheiden. En Bvie! al eerder in

de prijzen met zijn milieubewuste ideeën: Met de Lego

League, waarik met mijn team van basisschool Twickelo

een plan heb gemaakt over de opvang van regenwater

en wat je daarmee kunt doen, magik naarde finale in

Leeuwarden. Ik hoop datik de Publieksprijs ook kan

winnen voor ditidee”

Winnaar 1° prijs bij deJury

Jongeren

î 7 Groep 7/8 OBS Stokkum

Een kas voor de gezonde school

    Het op jonge leeftijd leren hoe we met het milieu

omgaan en waar ons eten vandaan komt, werpt

letterlijk zijn vruchten af voor de toekomst. Op

de basisschool in het buurtschap Stokkum zijn ze

er druk mee. De school heeft het vignet 'Gezonde

school’ en is veel bezig met duurzaamheid en gezond

voedsel.

Groep7 en 8 gingen er onlangs op uit met een oude

bakfiets, om het zwerfafval nStokkumteverzamelen: We

hebben een kaart gemaakt en zijn nagegaanwaar erafval

ligt, maar ook wáárom heter ligt’, vertelt

vande basisschool. 'Veel van onze leerlingen wonen in het

gebied, oms wel zeven kilometer bij de school vandaan.

Metz'nallen ijn we door Stokkum gegaan en hebbenwe

alle rommel op de bakfiets geplakt. Uiteindeljk viel het

Winnaar 2° prijs bij de Jury

Jongeren

mee en is Stokkum best heel schoon, maar spelenderwijsis

geleerd waarom er afval ontstaat. Komt het door jongeren,

ofsoms gewoon door een gebrek aan prullenbakken?”

Het middelpunt van de gezonde school in Stokkum moet

een kas worden waar ale eerlingen zelf planten kunnen

poten en eten verbouwen. Momenteel leren de kinderen in

de schooltuinwat de grond ons te bieden heeft n wat voor

eten je llemaalzelf kan verbouwen. "Daar doen we heel

veel mee’ legt Nuit. "Waarom naar de winkel gaanals

jezeleeten kunt verbouwen? Dat willenwe de eerlingen

meegeven, En niks verspillen, want het eten wat overbleef

rond de kerst s naar de Voedselbank gegaan.Zo leren we

de kinderen dat niks verloren hoeft te gaan. Maar een echte

kaswaarwe n kunnen staan, dat i de droom. Hoeveel

kinderen kunnen nou zeggen dat ze zelfeen rabarber

hebben gemaakt?”



Zoals zoveel scholen in de gemeente Hof van

Twente denkt het Twickel College in Delden aan

duurzaamheid met een eigen schooltuin. En zo'n tuin

kost een hoop water om te onderhouden, dus kwam

leerling| en zijn groepje met een idee: leg

een eigen grondwaterpomp aan, waarmee de tuin

kan worden onderhouden en het drinkwater uit de

kraan er niet meer voor hoeft te worden gebruikt.

“We wilden een idee bedenken om water te besparen, dus

kwamen we op het idee van de pomp’,laat Biijween.

Het groepje bestaat uit (rechts op de foto),

EGinks op de foto) en|

   
Winnaar 2° prijs bij de Jury

Jongeren

De nog aan te chaffen pornp haalt water uit grond rondom

de school. Voor het Twickel College een goedkope oplossing

om ergensanderswater vandaan te halenen voor

en zijn groepje precies het idee wat ze voor ogen hadden

Ze wonnen r b dejury een tweede prijs mee, een plek

waar dejonge Deldenaren blij mee zijn:"Met het geld dat

we krijgen voor de tweede plek kunnen we de pornp gaan

aanschaffen”

Speelt duurzaamheid naast chool ook een rol voor N

Buiten school zijn we er eigenlijknog nietzo heel erg mee

bezig’,zegt "Maar het s wel goed om er meer mee

bezigtezijn”

 

De meesten van ons zullen Google gebruiken

als we iets moeten opzoeken op het internet.

Maar er is een andere zoekmachine: Ecosia.

Het bijzondere aan deze zoekmachine is

dat het project duurzaam is. Een duurzame

zoekmachine, hoe werkt dat dan?

Nou, Ecosia doneert maar liefst achtig procent van

zijn inkomsten aan de beschermingvan het

regenwoud via een samenwerking met het Wereld

Natuur Fonds. Halverwege 2077 maakte Ecosia

bekend dat er door gebruik van de site al 10 miljoen

bomen zijn geplant. Waarom gebruiken meer

mensen Ecosia dan niet, zo dachtenN(op

de foto links) en W (op de foto rechts) van het

Twickel Collegein Delden

Winnaars Juryprijs @

Ze gaan voor meer promotie van de zoekmachine,

zodat er nóg meer bomen worden geplant. ‘We

waren op zoek naar een leuk ideeen kwamen

toen Ecosia tegen”, schrijven B enBin hun

inzending.“Nu gebruiken we de zoekmachinezelf

en hopen we dat zoveel mogelijk mensen dat ook

gaan doen”

eB hopen dat het Twickel College in

ieder geval voorop gaat [open in het gebruik van de

duurzame zoekmachine. Met het geld dat

n ijhebben gewonnen willen ze een ludieke

promotieactie rondom de gratis zoekmachine op

poten zetten.

@Winnaar3‘p ijs bij de Jury

Jongeren

 



 

Al voor het 3e schooljaar is HofPower bezig!

schoolprogramma over duurzaamheid en t:

voor de 22 basisscholen en 2 middelbare sch|

Hof van Twente. In deze drie jaar is de ‘ment

van aanbod' gevuld met de thema's afval, energie

en water. Voor elke groep op de basisschoolis er

gedurende het hele schooljaar de mogelijkheid om

mee te doen aan (een deel van) de projecten. Per

project doen gemiddeld 25 klassen mee. Co

van HofPower is in handen van

Meer over HofPower op

www.hofvantwente.nl/hofpower.

 

 

Energie-duurzaamheid

Het thema energie is opgedeeld in duurzaamheid, warmte

en vervoer. l jaar gaat de politiek (burgemeester,

wethouders é raadsleden) met een duurzaam boek de

onderbouwklassen in om tijdens de Kinderboekenweek in

oktober, op de landelijkeDag van de Duurzaamheid,

voor te ezen

Energie - warmte

Voor groep 3 tot en met6 ligt de focus op warmte: warm

maken en houden kost moeite. Daarom moeten we er

zuinigop zijn. Kinderen ontwerpen huneigen truien. De

mooiste trui wordtook echt afgedrukt. Nietalleen voorde

leerling methet winnende ontwerp, maar voorde hele klas

Op verzoek van belangstellenden, zijn di jaar de winnende

 

  
 

 

 

 

 

truien zelfste koop aangeboden, De laatste editie heeft

00 schitterende tekeningen opgeleverd die allemaal n het

gemeentehuis hingen. Het thema warmte staat centraal n

november, als het stookseizoen volop is gestart. De trui-

owerpwedstrijdis in aanloop naar de landelijke Warme

Truiendagn februari. Deboodschapis dan:de verwarming

1 graad |ager scheelt 5% energie. Doe daarom eerst een trui

aan voor je de verwarming hoger zet

Water

Van kleuters tot en met groep8 zijn ergastlessen over water.

Nietover waterzuiveringof de dieren n het water, wél over

waterbeheersingen vooral douchen: nietalleen korter, maar

ook minder heet. Dat scheelt energie! Kinderen ontwerpen

hun eigen shampoo- en doucheflessen met de beste slogans

HofPowersluithiermee aan op hetlandelijke programma

Waterspaarders. Het thema water staat in februari centraal

Afval

Van kleuters toten met groep 8 worden er gastlessen

verzorgd of het scheiden van afval n het recyclen van

plastic. Kinderen ontwerpen zelf een advertentie over dit

thema en de mooiste advertentie wordt ook daadwerkelijk

paginagroot geplaatstin de krant. Dit thema krijgt

vooral aandacht n maart, wanneerookde Landelijke

Opschoondag plaatsvindt.In 2018 is dat op

zaterdag 24 maart.

Energie - vervoer

Voorgroep7en 8isjaarlijksdezeepkistenrace.Elke

deelnemende klas komt1ochtend langs. Leerlingen leren,

maken en racen met zelfgebouwde zeepkistendie ze

hebben gemaakt an afval. Met de zeepkistenrace willen

we laten zien da het ook in het vervoerduurzamerkan

en wordtlaten zien datduurzaamheid en techniek

bij lkaar horen.

Energie - elektriciteit en gas

Voorhetschoolteam en klassen die dat wilen,zin er

logboeken/postersenwerkbladen gemaakt om te rekenen

methet werkelijke verbruik op school

Middelbare scholen

De tweedejaars klassen van de Waerdenborch en het

Twickel College zijn oo aan de slag met duurzaamheid. Op

maat wordt afgesproken hoe een project wordt ingericht.

Doel s datleerlingen zelf aan de school advies gaan geven

hoe de school kan verduurzamen. En het bljft nietbij een

advies: waar mogelijk,worden de ideeën daadwerkelijk

opgepakt en uitgevoerd

Samenwerkingen

HofPower vindt het belangrijkom samen te werken

waar kan.Zo heeft HofPower samengewerkt met de

Duurzaamheidsprijs, meegedaan met de werkgroep

FairtradeHof vanTwente met de avondvierdaagses en

begeleidt scholieren die een onderzoek willen doen. Zo

hebben drie scholieren van de Waerdenborch het

duurzame gedrag van de ambtenareninhet

gemeentehuis onderzocht.

Samen gaan

we de aarde

helpen!
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Holtbar

De Holtbar is het rondreizende compliment binnen

de gemeentegrenzen van Hof van Twente: de Holtbar

wordt steeds doorgegeven naar iemand die zich inzet

voor duurzaamheid. Holtbar verwijst naar ‘houdbaar’in

Twents en 'duurzaam’ in Scandinavisch. De Holtbar is een

kunstwerk van hout (holt). De eigenaar van de Holtbar

beslist zelf naar wie de Holtbar wordt doorgegeven. Het

doorgeven gebeurt tussen de éën en twee maanden.

Hiernaast de reisdie de Holtbar de afgelopen tijd

heeftafgelegd.

Wilje meer weten over de Holtbar?

Bezoek dan www-hofkracht.nl/holtbar

Energiecoach

voor bedrijven

In de Hof van Twente kunnen ondernemers sinds 10 januari

2018 gebruik maken van de Energiecoach bedrijven. Deze

onafhankelijke coach helpt ondernemers te verduurzamen

en i veel gevallen geld te besparen op de energierekening.

De gemeente Hof van Twente huurtBv=n

Lutho energieadvies om te helpen bijhet besparen op

energieverbruik, energiekosten ofde opwekking van eigen

energie. De bedoeling is dat de coach vijftig bedrijven n

2018 voorziet van advies en daar waar nodig bijstaat om de

‘besparende maatregelen e nemen.

s bereikbaarop

  

 

Binnenkracht

Huis voor huis,blok voor blok, buurt voor buurt.. de

gemeente focustelke maand op een andere buurtAwijk/

groepom aan de slag te gaan met energiebesparing

en opwekking. Buurten/wijken/groepen kunnen zich

zelf aanmelden om mee te doen, De eerste maand was

in Diepenheim. De tweede maand was in buurtschap

Elsenerbroek waar dewerkgroep Energie Elsenerbroek uit

is ontstaan. Medio januari s de derde groep gestart. Dit

keerin Goor, waar de Stadsraad Goor het intiatief heeft

genomen om een werkgroep te starten. Het gaat om de

straten lependijk, Anjerstraat, Schoolstraat, Leliestraat en

Rozenstraat.

Contactpersoonvoor Binnenkracht sN

Zijis bere\kbaarop'oí

  
Uitgave Fotografie Informatie Duurzaamheidsprij

februari 2018 | www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs

Gemeente HofvanTwente __ Redactie Coördinatie Duurzaamheidsprijs

De Höfte7

7471 DK Goor duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl

Ontwerp



Duurzaamheid

door jullie

Gemeente Hof van Twente is ambitieus op het

gebied van duurzaamheid, met name energie.

Metelkaaris afgesproken dat we ons maximaal

inzetten om in 2035 energieneutraal te zijn. Een

ontzettende uitdagingdie we alleen gaan halen

als we dit metelkaar doen.

De Duurzaamheidsprijs heeft deze editie 30

ideeën mogen ontvangen. De organisatie is

ontzettend blij met dit aantal inzendingen. Het

laat een ongelooflijke betrokkenheid zien van

de inwoners van Hof van Twente bij het thema

duurzaamheid. Daar zijn we trots op en dat willen

we koesteren. We zullen dan ook l inzendingen

volgen en doen ons best om iedereen met zijn/

haaridee verder te helpen.

We hebben met elkaar nog een hele route

te gaan, maar de betrokkenheid die uitalle

inzendingen van de Duurzaamheidsprijs bljkt,

steunt het gevoel dat we er inderdaad met elkaar

de schouders onder zetten.

ledereen ontzettend

bedankt voor zijn of haar

betrokkenheid en inzet!
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