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De groene helden van 2016!

Voor de twaalfde maal werd vandaag, in het kader van wereldmilieudag,
door de fractie van GroenLinks weer een aantal Apeldoornse groene

Zoeken naar:
Zoeken

helden onderscheiden voor hun inzet op gebied van natuur en milieu. Dit
keer vond de uitreiking plaats op het terras van Heerlijk Lokaal in Tot 2021:
het Havenpark.
Fractievoorzitter Ariane van Burg hield een korte toespraak en speldde de
lintjes op bij:
Jeroen Janssens. Jeroen heeft

Nieuwsbrief

Voornaam:
voornaam

het bedrijf Bast-bbq.nl. BAST

Achternaam:

bbq-kokoskool is gemaakt van

achternaam

kokosnootbasten, een
afvalproduct vanuit de

Emailadres:

kokosindustrie. Voor deze

Jouw e-mailadres

barbecuekool hoeft dus geen
enkele boom gekapt te

verzenden

worden! Het gehele product
wordt in Indonesië gemaakt en verpakt tegen een faire prijs. Dit komt ten
goede aan de lokale boeren en bedrijfjes.
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Laatste Groenlinks055 Tweets

groenlinks055
Helicon Apeldoorn. Bas en Iris,

@groenlinks055

docenten van Helicon
hebben het initiatief genomen
om de groene giro te
organiseren, zorgden voor
de realisatie van een laadpaal
voor e-bikes en een waterpunt voor etsers en wandelaars. Verder is
Helicon één van de stuwende krachten van Natuurlijk Apeldoorn als

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

portaal van/naar alle natuurorganisaties in Apeldoorn.

groenlinks055
@groenlinks055

De vier initiatiefnemers van
VegaVrijdag
Apeldoorn. Steeds meer
mensen eten af en toe
vegetarisch (of veganistisch

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

zonder zuivel). Met behulp van

groenlinks055

de PR-campagne VegaVrijdag
worden restaurants extra aangemoedigd om op vrijdag vegetarische eters
in het zonnetje te zetten met bijzondere gerechten, zachte prijzen of een
gratis drankje.

Roel van Swam. Roel is ons

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

collega raadslid van de VVD en
hij zet zich enorm in op het

groenlinks055

gebied van duurzaamheid. Niet

@groenlinks055

alleen in de raad -de motie

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

“groene euro’s’ is van zijn handmaar ook thuis: zijn eigen huis
heeft hij compleet verduurzaamd.

1 dag ago

Na a oop van de huldiging werd er onder het genot van een hapje en

groenlinks055

drankje nog gezellig nagepraat door de aanwezigen. Meer foto’s volgen in
de loop van de week op deze site.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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