Activiteiten Stichting Groener Hengelo 2018
19 januari

Aanwezig bij de Twentse Noabers t.b.v. de Agenda voor Twentse Noabers.
Zinvolle bijeenkomst met mogelijkheden voor Stichting Groener Hengelo.

27 januari

Statiegeld Alliantiepartner. Burgers en organisaties vragen een oplossing voor
zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van
materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Stichting
Groener Hengelo heeft zich om deze reden aangesloten bij de
Statiegeldalliantie. Zie: https://www.groenerhengelo.nl/groener-hengelo-isstatiegeld-alliantiepartner/

7 februari

Start van ons project de Groene Loper Hengelo i.s.m. NMO en de Provincie
Overijssel / startbijeenkomst van de Groene Loper Hengelo in de Berflo Es.
De bijeenkomst is met 30 deelnemers uitstekend bezocht. Mooie groene
initiatieven presenteerden zich. We gaan de groene loper verder uitrollen. Zie:
https://www.groenerhengelo.nl/groene-loper-hengelo/

26 februari

Actie Bloemenlint. De Groene Loper Hengelo stelde gratis bloemenzaad
beschikbaar voor basisscholen in Hengelo!

1 maart

Bestuursvergadering 1

9 maart

Deelname Slingerbeurs Hengelo. Match met Noaberbouw uit Borne. Zij
hebben drie bokalen (Houten Hengeloërtjes) voor het Groenste idee van
Hengelo voor ons gemaakt.

25 maart

Presentatie voor de gemeenteraad Hengelo. Tijdens de politieke markt van 25
april over de energietransitie in Hengelo lichtte Peter Waldt het BEMO-project
toe. Stichting Groener Hengelo wil met BEMO (Buurt en Mobiliteit Overal)
vervoer op maat bieden. Een elektrisch gesloten golfkar voor bewoners door
bewoners. Sociaal, maatschappelijk en duurzaam vervoer van deur tot deur.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=U-I-Kg6F4Ao

1 mei

Deelname aan de Rabo Clubkas Campagne t.b.v. de opstart van het BEMOproject. Een website is nodig voor de communicatie. Met 54 stemmen is
Groener Hengelo €231 beschikbaar gesteld. Zie:
https://www.groenerhengelo.nl/steun-rabo-clubkas-campagne/

15 mei

Groene Loper Hengelo Info- en inspiratieavond. Tijdens de succesvolle
startbijeenkomst op 7 februari 2018, hebben veel groene initiatieven in
Hengelo zich voorgesteld. Ook tijdens de tweede infoavond van de Groene
Loper Hengelo draaide het om uitwisseling en inspiratie. Zie:
https://www.groenerhengelo.nl/groene-loper-hengelo/

19 mei

Deelname aan de Groenmarkt in Hengelo met onder andere een stekjesruilkraam (Groene loper Hengelo) en informeren over duurzaamheid.

31 mei

Bestuursvergadering 2

8 juni

Deelname aan het veldsymposium van NMO en Landschap OVerijssel met
info over Natura 2000 Lonnekermeer, het landelijke klimaatakkoord,
toekomstverkenning landbouw, vleermuizen, Tiny Housing Twente,
Zorgboerderij De Viermarken, permacultuur en het project Zorgend
Landschap.

14 juni

Netwerkbijeenkomst Groene Lopers Overijssel

28 juni

Bestuursvergadering 3

8 juli

Informatiebijeenkomst Burendag 2018. Vandaag was Groene Loper Hengelo
aanwezig bij de Kinderboerderij het Weusthag voor het informeren en
ondersteunen van groene initiatieven t.b.v. de burendag 2018.

26 juli

Werkbijeenkomst Stichting Groener Hengelo

21 september Autotest Sono Motors. Vandaag kwam het Duitse bedrijf Sono Motors met hun
innovatieve en zeer betaalbare electric solar car naar Hengelo. Ze hebben
stichting Groener Hengelo gevraagd hun auto te testen. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=3oE_e4KKx8c
27 september Bestuursvergadering 4
10 oktober

Om meer aandacht te vragen voor duurzaamheid en lokale groene initiatieven
organiseerde Stichting Groener Hengelo met de Groene Loper Hengelo het
evenement ‘Het groenste idee van Hengelo’ op de dag van de Duurzaamheid.
Vanaf 19.30 uur kwamen in de Storkzaal, locatie de Gieterij 200 van het ROC
van Hengelo verschillende inspirerende sprekers aan het woord komen en
werden een drietal bokalen en een geldprijs uitgereikt. Er waren ongeveer 60
bezoekers bij deze eerste editie. Zie: https://www.groenerhengelo.nl/groensteidee-hengelo/

9 november

Vandaag waren we op bezoek bij dhr. Welberg, winnaar van Het Groenste
Idee van Hengelo 2018.

13 november Aanwezig bij een bewonersavond bij Welbions over de herinrichting van de
Elsbeek. Groene Loper Hengelo / GH was gevraagd om mee te denken.
Overige aanwezigen waren onder andere de gemeente Hengelo en
Waterschap Vechtstromen.
15 november Bestuursvergadering 5
20 november Netwerkbijeenkomst van de Fuldauerstichting in Metropool Hengelo.
29 november Bestuursvergadering 6
13 december Deelname Groene Loper Conferentie Overijssel in Deventer. De provincie
Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Groener Hengelo, WUR en Landschap
Overijssel deelden hun groene ideeën, ervaringen, kennis en visie.
Verduurzaming van onze maatschappij door lokale burgerinitiatieven! En toen
gingen we onverwacht met een mooie cheque van 500 euro naar huis voor
ons ‘bomen-guerilla’ idee.
16 december Eerste editie van het Goed=Doen festival in samenwerking met Danya
Weevers en Stichting In Wording. Het festival Goed=Doen is er om meer
bewustwording te creëren op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel.
Een geslaagde eerste editie bij de Oude Watertoren in Hengelo met zo’n 300
bezoekers. Ter compensatie van het gebruik van een aggregaat is er bij de
opening een boom gepland door Maurice Beijk, Gerrit Maring en Danya
Weevers. Zie: https://www.groenerhengelo.nl/duurzaam-festival-goeddoen-inhengelo/ en https://www.youtube.com/watch?v=iXStmOEbb_I

