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Beste lezer,
Terwijl de lente nu eindelijk is doorgebroken en we weer meer vrijheden krijgen, barst het bij ons van de
energie door allerlei nieuwe projecten die van start gaan en weer een serie interessante webinars. Laat
je inspireren om vol energie aan de slag te gaan.

ZONNEPROJECT DEN HEUVEL ZOEKT INVESTEERDERS
We hebben zonnig nieuws! Tijdens de ALV van 25 mei jl.
gaven de leden hun akkoord om te starten met Zonneproject
Den Heuvel (voorheen aangeduid als Zonneproject De Raad).
In dit unieke project plaatst Vrijstad Energie 2.455
zonnepanelen op stallen en velden bij Stal Den Heuvel in
Culemborg. Dit is het eerste project in Nederland met verticale
panelen, waardoor dubbelgebruik van de grond mogelijk is:
energieopwekking én begrazing.
Help jij mee aan de opwek van duurzame energie? Het beoogde rendement is 4 tot 6 %.
Inschrijven kan zeer binnenkort.
Heb je een voorinschrijving? Dan ontvang je volgende week als eerste bericht om in te
schrijven.
Daarna krijgen alle leden en belangstellenden de mogelijkheid om in te schrijven. Houd je
mailbox in de gaten.
Kijk hier voor meer informatie.

NIEUWE INKOOPACTIE ISOLATIE
Vrijstad Energie en Energieloket Culemborg hebben vanaf 1
juni een nieuwe inkoopactie voor woningisolatie. Behalve
spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie hebben we nu ook een
goed aanbod voor isolatie van het dak en van de zoldervloer.
Bij isolatie van het dak kan gekozen worden voor isolatie met
of zonder afwerking.
Isolatie is niet alleen nuttig om in de winter het huis warm te
houden. In de zomer is het fijn als de warmte goed buiten wordt gehouden. Isolatie van de
buitenschil van de woning helpt daarbij.
Energieloket Culemborg en Vrijstad Energie hebben voor dit inkoopcollectief enkele goede en
betrouwbare bedrijven in de regio geselecteerd. Intekenen op de inkoopactie is vrijblijvend. Na
bezoek aan huis van de installateur en ontvangst van de offerte neem je een beslissing.
Voor meer informatie & aanmelden: www.energieloketculemborg.nl

VRIJSTAD ENERGIE GAAT EUROPEES
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we energie zoveel mogelijk
gebruiken op het moment dat die opgewekt wordt? Dat wil
Vrijstad Energie met project Living Lab uitzoeken in EvaLanxmeer. Tijdens het project zoeken we samen uit hoe we dit
kunnen vormgeven, zonder dat je wooncomfort afneemt. Dit
initiatief maakt deel uit van het door de EU gefinancierde
‘H2020-project’: ACCEPT.
Doel van het ACCEPT-project is om een digitale toolbox te ontwikkelen waarmee energiecoöperaties innovatieve digitale diensten kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen we
financieel voordeel realiseren voor alle betrokkenen. Voor gebruikers, voor coöperaties en voor
de BV Nederland.
Het ACCEPT-project loopt op vier proeflocaties. Naast Eva-Lanxmeer ook in Griekenland,
Spanje en Zwitserland. Het overdekte laadplein van Vrijstad Energie en de warmtepomp van
Thermo Bello zijn ook onderdeel van het project.
Hiervoor plaatsen we in de huishoudens die meedoen slimme schakelaars op apparaten die
veel energie gebruiken, zoals boilers, boosters en warmtepompen. Deze schakelaars zorgen
ervoor dat de apparaten aangezet worden op het moment dat er veel aanbod is van energie.
Meer informatie

WEBINARS ZONNEPANELEN, ISOLATIE, WARMTEPOMP
Het Energieloket organiseert deze maand weer diverse gratis
webinars.
Maandag 14 juni: webinar over zonnepanelen voor
particulieren.
Dinsdag 15 juni: webinar 'Het huis te warm? Isoleer je
huis!'.
Woensdag 23 juni: webinar 'Zo zit het met de warmtepomp'
Donderdag 15 juli: webinar 'Het huis te warm? Isoleer je
huis!'.
Alle webinars beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. Vragen stellen tijdens het
programma is mogelijk. Meer informatie: www.energieloketculemborg.nl

WEBINAR WATERSTOF
Coöperatie Duurzaam West Betuwe organiseert op
woensdagavond 16 juni de gratis online lezing ‘De zin en
onzin van waterstof’. Professor Machteld van den Broek en
inwoner van Geldermalsen legt het ons uit in begrijpelijke taal.
Op een toegankelijke manier vertelt zij over de mogelijkheden
van waterstof, nu en in de toekomst. Ze gaat in op vragen als:
Hoe wordt waterstof geproduceerd, wat is het verschil tussen
grijze, blauwe en groen waterstof, waar kan je het voor gebruiken en wat zijn de risico’s. Tijdens
de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Je kan je aanmelden voor de lezing via www.duurzaamwestbetuwe.nl

FEEST ! JUBILEUM VRIJSTAD ENERGIE 5 JAAR !
Deze maand is het precies vijf jaar geleden dat Vrijstad
Energie werd opgericht bij de notaris. Op de foto toenmalig
voorzitter Frans Buysse en penningmeester Sophie Schut. In
verband met corona vieren we het in beperkte kring met
vrijwilligers en medewerkers van de coöperatie. In het najaar
zullen we er op meer publieke wijze aandacht aan besteden.

PROBEERPAKKET INDUCTIEKOKEN
Vrijstad Energie heeft 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. Informatie & aanvragen

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
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Cooperatie Vrijstad Energie B.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 06 - 10671846
E-mail: info@vrijstadenergie.nl

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.

