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Beste lezer,
Terwijl de lente nu eindelijk lijkt door te breken, blijven wij ons best doen jou warm te krijgen of te
houden voor energiebesparing en duurzame energie. Met nieuws over gewonnen prijzen, nieuwe
informatie, mogelijkheden om in actie te komen én het aanstaande jubileum van Vrijstad Energie. Doe
er je voordeel mee!

PROBEERPAKKET INDUCTIEKOKEN
Vrijstad Energie stelt een leenpakket inductiekoken
beschikbaar voor belangstellenden die eens willen
kennismaken met koken op inductie. Het pakket bevat een
door Brenkman beschikbaar gestelde 1-pits kookplaat, een
magneet om te testen of de pannen geschikt zijn en een
informatiepakketje. Dit pakket is gratis te leen voor inwoners
van Culemborg.
Meer informatie & aanvragen

VRIJSTAD ENERGIE VIERT JUBILEUM!

Zet zaterdag 26 juni alvast in je agenda. Want dan willen we
ons vijfjarig bestaan samen met jou op energieke wijze vieren.
Begin juni volgt daarover meer informatie.

WEBINAR STARTEN MET ZONNEPANELEN
Op dinsdagavond 25 mei organiseert het Energieloket een
gratis online webinar 'Starten met zonnepanelen'. Deze avond
maakt zonnepanelenkenner Jeroen van Agt je wegwijs in de
wereld van zonnepanelen. Heeft jouw koophuis een dak, maar
weet je niet of je er goed aan doet om panelen te laten
plaatsen? Volg dan dit webinar. Besproken wordt: Is jouw dak
geschikt? Schaduw, ligging etc. Kosten en opbrengsten.
Verschil tussen verschillende zonnepanelen.
Ook wordt de collectieve inkoopactie toegelicht. Dit pakket is samengesteld door het
onafhankelijke Energieloket Rivierenland in samenwerking met Vrijstad Energie en de
gemeente.
Meer informatie & aanmelden

BLIJE WINNAARS ZONNEPANELEN
Woningeigenaren in Culemborg maakten begin dit jaar kans
op gratis zonnepanelen. Iedereen die voor 1 maart een offerte
voor zonnepanelen aanvroeg via de collectieve inkoopactie
van Energieloket Culemborg en Vrijstad Energie kon een set
panelen winnen. Wethouder Joost Reus stimuleert graag deze
verduurzamingslag en overhandigde daarom de prijs aan
winnares Ellen van Esbroek.
Verder lezen

PRIJS URGENDA VOOR VRIJSTAD ENERGIE
Vrijstad Energie heeft een prijs gewonnen voor haar inzet voor
de landelijke campagne ‘Zet ‘m op 60’. Marjan Minnesma van
Urgenda heeft van de ruim 60 deelnemende lokale
energiecoöperaties aan 8 organisaties een prijs toegekend,
waaronder dus Vrijstad Energie. Vrijstrad Energie heeft dit
voorjaar op diverse manieren Culemborgers opgeroepen om
hun cv-ketel op 60 graden te zetten, om zo op eenvoudige
wijze energie te besparen. De coöperatie kan binnenkort een bedrag van € 500 op haar
rekening verwachten. Han Horstink van Vrijstad Energie is er blij mee: “Daarmee kunnen we
weer andere mooie acties financieren om Culemborg te helpen verduurzamen.”
Verder lezen

ZET JE IN VOOR 'GRIP OP JE ENERGIEKOSTEN'
Speciaal voor mensen die weinig te besteden hebben, biedt
Vrijstad Energie het traject “Grip op je energiekosten”.
Dit bieden we aan samen met de gemeente Culemborg en
Schuldhulpmaatje.
De afgelopen jaren hebben we met verschillende energiecoaches op deze manier ongeveer 10
mensen geholpen. De ervaringen hebben we vertaald naar een speciaal traject, waarin ze stap
voor stap geholpen worden om grip op hun energiekosten te krijgen. We zijn nu zo ver dat we
meer mensen kunnen en willen helpen en daarvoor zoeken we nog energiecoaches die met ons
aan de slag willen.
Je hoeft niet veel te weten over de techniek of isolatie, het gaat juist om het helpen bij kleine
veranderingen. Als het toch technisch wordt, kunnen wij je helpen. Je werkt hoe dan ook samen
met een ervaren energiecoach en/of iemand van Schuldhulpmaatje.
Lijkt dit je wat om te doen? Lees dan verder ….

ELLEN & NIEK: ISOLEREN ALS HUURDER EN EIGENAAR
Ellen van Esbroek en Niek van Hees hebben in een paar jaar
tijd ervaring opgedaan met woningisolatie, eerst als huurder
en daarna als eigenaar. Begin 2018 betrokken zij hun jaren
’30 woning aan de Oosterwal. Maar al snel merkten zij dat zij
bij strenge vorst en harde wind wel voor € 400 per maand
verstookten. Tijd dus om iets aan isolatie te doen! Niek: “We
zaten echt in een tweestrijd. We wilden de woning graag
verbeteren, maar als huurder ga je geen grote investeringen doen.” Wel hebben zij samen met
de verhuurder de oude en inefficiënte cv-ketel vervangen. Daarnaast hebben zij de enkelglas
ramen heel goedkoop geïsoleerd met plastic folie, met de föhn strak tegen het raam gespannen.
Ellen: “Je zag er bijna niets van en het effect was goed te merken!”
Verder lezen

LEZING WIM TURKENBURG OVER KERNENERGIE
Op woensdagavond 19 mei organiseert Coöperatie Duurzaam
West Betuwe de gratis online lezing ‘Alles wat je wilt weten
over kernenergie’. Hoogleraar en atoomfysicus Wim
Turkenburg vertelt over hoe kernenergie gemaakt wordt en
over de mogelijkheden voor ons land en de gevaren.
Van 19.30 – 20.45 uur geeft atoomfysicus Wim Turkenburg,
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht op het gebied van
energie en klimaat, een lezing waar iedereen welkom is. Op toegankelijke manier vertelt hij over
de mogelijkheden en risico’s van kernenergie. Tijdens de avond is er volop gelegenheid om
vragen te stellen.
Aanmelden via de website van Duurzaam West Betuwe.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING VOOR VvE
Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor
Verenigingen van Eigenaren die hun gebouw willen
verduurzamen, de SEEH. Als je minimaal twee isolerende
maatregelen uitvoert, kom je in aanmerking voor deze
subsidie. Ook is er subsidie voor aanvullende
energiebesparende maatregelen. Verder is er nog een aantal
voorwaarden waar je goed aandacht aan moet besteden. Om
tot een effectief renovatietraject te komen kan het verstandig zijn een energieadvies aan te
vragen. Hiervoor is ook subsidie vrijgemaakt.
Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Ook VvE’s die
bestaan uit koop- en huurwoningen komen in aanmerking. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van
deze regeling tot en met 31 december 2022.
Lees verder

VACATURES
Energiecoaches
Wie wil woningeigenaren op weg helpen bij de verduurzaming
van hun woning? Dat kan via individuele gesprekken, maar
ook met groepen bewoners. Daarnaast zoeken we coaches
voor het project 'Grip op je energiekosten' (zie hierboven).
Gastheren/-vrouwen Energiewinkel
Help je mee bezoekers in de Energiewinkel te woord te staan en hen te informeren over
mogelijkheden?
Voor beide taken wordt je getraind, ingewerkt en begeleid. Voor meer informatie bel of mail met
Han Horstink: 06-10671846 | info@vrijstadenergie.nl

VOLGENDE MAAND VERWACHT

Jubileum 5 jaar Vrijstad Energie
Definitieve werving deelnemers zonneproject de Raad (na
goedkeuring ALV)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

