
Green Office HU — mei 2022 webversie 

We trappen de maand juni af met allerlei activiteiten! Kom vooral sfeer proeven, mensen
ontmoeten en kletsen over een duurzamere wereld. Zo organiseren we een duurzame tour
door Utrecht centrum, zak achterover tijdens de Roadmap Live show of kom in actie en ga
mee tijdens de No Plastic Walk.
 
Lees snel verder!

ROADMAP L IVESHOW 

Kom erachter wat er met het koffiedik uit de HU automaten gebeurt, nadat jij de zoveelste
espresso achterover hebt geslagen. Met gratis hapje, drankje én een gevulde groentetas
(t.w.v. €7)* voor je favo vegan avondmaaltijd.
 
In RoadMap, een videoreeks van Podium en Green Office HU, neemt onze eigen
programmamaker Lucas je mee langs inspirerende duurzame initiatieven. Roadmap betekent
letterlijk een routekaart, gebruikt om duurzaamheidsdoelen te behalen. In de videoserie
onderzoeken we wat de HU eigenlijk doet aan duurzaamheid en hoe jij als student zelf
duurzamer kunt leven. En wist je dat dat nog leuk is ook? 
 
Tijdens RoadMap: de liveshow lanceren we twee gloednieuwe video-afleveringen over
Duurzame Voeding en Mobiliteit. In live interviews horen we van de studenten achter
RoadMap welke duurzame initiatieven hen tijdens de serie het meest geïnspireerd hebben.
Kok Saskia Beertsen laat het publiek proeven van de lekkerste hapjes en drankjes, gemaakt
van restjes in de strijd tegen voedselverspilling.
 
ROADMAP | DE LIVESHOW. Woensdag 01 jun 16:30 - 18:00. Mediaplein HL15.

https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25


M E L D  J E  H I E R  G R AT I S  A A N !

EENMALIG DE GROENTETAS
BESTELLEN?

Je kan ook een groentetas bestellen om een keer uit te proberen!
 
Op de website van GroenteTas kan je voor zondag 29 mei een bestelling plaatsen. De tas
bestaat uit 7 soorten groente en fruit en kost maar 7 euro. De tas kan je vervolgens ophalen
op woensdag 01 jun tussen 14:00-15:30. De locatie zal op de uithof zijn. Houd voor de
precieze locatie onze Socials in de gaten!
 
In de GroenteTas zitten sowieso appels en peren. Maar daarnaast ook seizoensgroenten die
op een duurzame manier zijn verbouwd. Local2local is dit jaar de leverancier en zij gaan
voedselverspilling tegen door het verkopen van overgebleven fruit en groenten.
 
*Kies voor locatie Educatorium en vermeld bij het bestellen bij 'extra informatie' dat het om
een GOHU X Groentetas gaat.

G R O E N T E TA S  B E S T E L L E N

ZERO WASTE TOUR STUDENT EDIT ION

https://podium.hu.nl/agenda/roadmaap-de-liveshow/
https://groentetasutrecht.nl/product/groentetas/


Hoe doe je boodschappen zonder afval? Bij welke winkels kan je terecht met je eigen bakjes
en zakjes? Waar shop je tweedehands/vintage? Anderen studenten ontmoeten die hier ook
mee bezig zijn? Ga dan met ons mee op pad!
 
Gidsen Julia, van @duurzaamopkamers en @fannyleahdevries, van Green Office HU,
hebben een mooie wandeltour langs Zero Waste locaties in Utrecht voor je samengesteld.
Onze gidsen leven al enige tijd afvalarm en hebben in hun zoektocht toffe lokale
ontdekkingen gedaan. Ze delen graag met jou bij welke adressen je terecht kan met je eigen
verpakkingen, en waar je plasticvrije producten kan kopen. Samen bezoeken jullie deze
favoriete adressen op een leuke uitgestippelde route. Zo krijg je als deelnemer de fijnste tips
en is afvalvermindering helemaal niet zo moeilijk meer!
 
4 juni 11:00-13:00. Café ledig erf, bij het standbeeld. Kosten: 5€ (inclusief drankje in jouw
eigen beker).

A A N M E L D E N  V O O R  Z E R O  WA S T E  TO U R

DIE ENORME BLAUWE FLES AL GESPOT?

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zero-waste-wandeltour-utrecht-student-edition-312534728787


Op kleine plastic flesjes zit statiegeld. Zonde om weg te gooien, toch? In elk HU gebouw vind
je nu een grote doneer ton waarin je je plastic statiegeldflesje kunt doneren aan Join The
Pipe (https://join-the-pipe.org/)  die zich inzetten voor minder plastic afval en het toegankelijk
maken van schoon drinkwater.

NO PLASTIC WALK

Student Femke(22) en Eva(22) willen samen (met jou!) een bijdrage leveren aan een betere
wereld. Dit is natuurlijk heel breed en daarom hebben zij gekozen dit te specificeren naar een
NO PLASTIC WALK. Lekker laagdrempelig, gratis lunchpakketje, muziekje, andere mensen
leren kennen, klinkt als een heerlijke dag toch? 
 
Femke studeert business innovation aan Avans Hogeschool en is binnen haar opleiding veel
bezig met duurzaamheid. Eva studeert Communicatie en al 3 jaar semi-vegan. Daarnaast
letten zij op hun eigen consumptiegedrag en vinden ze het heerlijk om te brainstormen over

https://join-the-pipe.org/


duurzame oplossingen. 
 
8 juni 11:00 - 14:00 uur. Start Heidelberglaan 9. Gratis lunchpakketje.

M E L D  J E  H I E R  A A N

AGENDA
1 juni: Roadmap liveshow. USP HL15.
 
4 juni: Verpakkingsvrije tour met Zero waste. 11:00-13:00.
Ledig Erf. 
 
8 juni: No Plastic Walk. 11:00-14:00. USP HL9. 
 
Half juni: kledingruil op het duurzaamheidsplein(PL101),
info volgt.
 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

Afmelden of aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een email naar greenoffice@hu.nl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchipxICO-GdNx5tJyf7c20ZSUEGUCULQ4mHaW2nAk5ZyDk4A/viewform
https://www.instagram.com/greenofficehu/
https://www.facebook.com/GreenOfficeHU/
https://www.linkedin.com/company/greenofficehu
https://www.youtube.com/channel/UCfe3p2r4yFe4MJEtcEUtkBg
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25unsubscribelink%25%25
mailto:greenoffice@hu.nl?subject=Nieuwsbrief%20GOHU

