Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september
2021
Met nieuws over project Minder op de meter, Energiewinkel weer open,
gratis webinars en de Duurzame Huizenroute...

ZONNEPROJECT DEN HEUVEL: LAATSTE KANS OM MEE
TE DOEN
De deelname aan Zonneproject Den Heuvel loopt goed! Op 5
september was 97% van het doelbedrag ‘binnen’. We zijn er
dus bijna! De inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 oktober.
Wil je meedoen? Hier vind je meer informatie en kun je je
inschrijven.
Doe je al mee en wil je certificaten bijkopen? Stuur dan een
mail naar info@vrijstadenergie.nl.

PROJECT MINDER OP DE METER VAN START!
Vrijstad Energie is in opdracht van de Gemeente Culemborg
gestart met het project Minder op de meter. Woningeigenaren
in Culemborg krijgen gratis professioneel maatwerkadvies
over energiebesparende maatregelen in huis. We werken per
straat, want samen optrekken met de buren is leuker en kan
voordeel opleveren als je gezamenlijk maatregelen neemt of
subsidie aanvraagt. Met Minder op de meter werken
bewoners toe naar een lagere energierekening en meer
wooncomfort. En ze zijn beter voorbereid op de toekomst,
want in 2040 wil Culemborg energieneutraal en aardgasvrij
zijn.
De eerste straten die starten zijn de Ravelijnstraat (met enkele
omliggende straten) en de Jan van Riebeeckstraat. Wil je ook meedoen met jouw straat? Neem
contact op via minderopdemeter@vrijstadenergie.nl. Meer info vind je hier.

ENERGIEWINKEL WEER OPEN
Na de zomerstop gaat de Energiewinkel aan de Oude
Vismarkt 13 weer drie middagen per week open. Van
donderdag tot en met zaterdag tussen 12:00 tot 16:00 uur kun
je er terecht met vragen over energiebesparing en duurzame
energie opwekken.
Naast Vrijstad Energie zijn Vrijstad Windwinning en
CoöperatieAuto in de Energiewinkel aanwezig.
Vanaf nu zijn onze energiecoaches weer beschikbaar voor gesprekken bij mensen thuis, om tips
te geven voor het verduurzamen van de woning. Tegen een kleine vergoeding (€ 20,-) komt een
energiecoach op bezoek. Aanvragen via info@vrijstadenergie.nl

LUSTRUMFEEST UITGESTELD
Vrijstad Energie bestaat 5 jaar in 2021. Heel graag hadden we
dit in september met jullie willen vieren in en rondom de
Energiewinkel. Vanwege de coronamaatregelen moeten we dit
evenement helaas uitstellen. We maken nu plannen voor
december. Je leest hierover binnenkort meer in onze
nieuwsbrief.

STEL JIJ JOUW (DUURZAME) HUIS OPEN?
Op zaterdag 30 oktober en 6 november is de jaarlijkse
Duurzame Huizenroute. Op die dagen zetten bewoners die
duurzame energiemaatregelen in huis hebben genomen de
deur open voor bezoekers. Ze vertellen over hun aanpak en praktijkervaringen.
Wil jij meedoen door op 30 oktober en/of 6 november jouw huis open te stellen? Meld je aan via
www.duurzamehuizenroute.nl en vermeld op welke data en tijden bezoekers welkom zijn bij jou
thuis.
Vrijstad Energie wil in Culemborg de Duurzame Huizenroute onder de aandacht brengen. Op
onze website zetten we graag de adressen die meedoen. Laat je het ons weten als je meedoet?
Stuur een mailtje naar info@vrijstadenergie.nl en geef daarin jouw data en tijdstippen door en
welke maatregelen je in huis kunt laten zien.

BEKIJK DEZE WEBINARS OP JOUW MOMENT
Het Energieloket biedt in september weer diverse gratis
webinars aan. Deze kun je bekijken op het moment dat jou
uitkomt. Zodra jij je aanmeldt, heb je toegang tot een webinar
van jouw keuze, namelijk:
Starten met zonnepanelen voor particulieren.
Het huis te warm? Isoleer je huis!
Zo zit het met de warmtepomp.
Verlaag je energierekening met simpele, kleine
maatregelen.
Alle webinars duren ongeveer drie kwartier. Je kunt vragen stellen: deze worden later per email beantwoord. Meer informatie: www.energieloketculemborg.nl

BEWONERSERVARING: BART EMONS' HYBRIDE
WARMTEPOMP
Toen Bart Emons in december 2016 zijn woning in de wijk
Voorkoop kocht, besloot hij het huis direct goed te verbouwen.
“Ik dacht: het huis is nu kaal, dit is een goed moment om te
investeren in de toekomst. In een goed huis met minder
gasverbruik. Als je er eenmaal woont, neem je minder snel
heel ingrijpende maatregelen.” Hij besloot daarom niet te
investeren in een nieuwe keuken, maar in een nieuw
verwarmingssysteem. Na adviezen koos Bart voor een
hybride warmtepomp in combinatie met vloerverwarming in de
woonkamer. “Ik heb daarbij niet zozeer gekeken naar de
terugverdientijd, maar meer naar het wooncomfort en wat goed is voor de rest van de wereld.”
Lees meer

VACATURE: GASTVROUW/-HEER ENERGIEWINKEL
Voor de Energiewinkel zoeken we enthousiaste vrijwilligers,
die op regelmatige basis bezoekers willen ontvangen en te
woord staan. Bezoekers kunnen in de winkel informatie
krijgen over de projecten van Vrijstad Energie, het
Energieloket, Vrijstad Windwinning en CoöperatieAuto. De
winkel is geopend van donderdag t/m zaterdag tussen 12:00
en 16:00 uur. Vrijwilligers doen diensten van 2 uur, dus van
12:00-14:00 of van 14:00-16:00 uur. Inroosteren gebeurt in
onderling overleg. Je wordt van tevoren goed ingewerkt zodat
je voldoende kennis hebt om mensen te woord te staan. Heb
je belangstelling, neem dan contact op:
info@vrijstadenergie.nl of bel Han Horstink (06-10671846).
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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.

