OPROEP Samen staan we sterk! Maar dat lukt alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt.
Er zijn werkgroepen opgericht die zich bezighouden met onderwerpen als isolatie, zonnepanelen en warmte alternatieven. Heeft u kennis van zaken op één van deze onderwerpen of wilt u zich er graag in verdiepen, geef u
dan op! Experts geven aan dat isolatie prioriteit heeft, dus die werkgroep is belangrijk, maar ook de werkgroep
zonnepanelen kan extra mankracht gebruiken. Meedenken over het buurtwarmteplan kan ook.
U kunt zich aanmelden via info@energievechtzoom.nl of één van de leden van de kerngroep bellen.
KERNGROEP
Gerbert Hengelaar:
06 83547950
Ad Tourné:
Leonieke Boogaard:
06 19092557
Peter Vuijst:
Jaap van Leeuwen:
06 86811800
Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws www.energievechtzoom.nl

06 43535671
06

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom
Samen werken aan duurzame oplossingen voor energie in onze buurt
115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en
Quitodreef
Bericht uit de kerngroep
De kerngroep heeft zoals gewoonlijk weer elke
drie weken vergaderd. Bij deze vergaderingen
zijn regelmatig anderen aanwezig die meer
willen weten over onze plannen of die ons van
informatie kunnen voorzien. Zo zijn de
afgelopen weken twee dames aangeschoven
van Jouw Huis Slimmer (jouwhuisslimmer.nl )
en twee heren van Eneco. Alle partijen zijn
positief over deze manier van informatie
uitwisselen en elkaar betrekken bij het proces
van de veranderingen waar we voor staan.
Ook zijn een aantal kerngroepleden op
gesprek geweest bij de gemeente om te
praten over onze plannen en ideeën.
BUURTFEEST 29 juni!!
Op zaterdag 29 juni is er van 17-20 uur een
buurtfeest. Als het goed is heb je daar een
folder van in de bus gekregen. Voor de
zekerheid wordt de folder na deze nieuwsbrief
ook nog een keer gemaild.
We vieren het feit dat onze wijk al 50 jaar
bestaat en dat er nog best veel mensen zijn
die hier al sinds de eerste dag wonen. We
vieren dat we een fijne buurt hebben en
dingen met elkaar doen. Ook dingen zoals
samen nadenken over de toekomst als we
aardgasvrij verder moeten. Op het buurtfeest

gaan we gezellig met elkaar eten en praten en
elkaar beter leren kennen. Maar de kerngroep
laat je dan ook weten wat hun plannen zijn en
hoe je kunt meedenken over de toekomst van
onze wijk. Vergeet je niet voor 15 juni het
antwoord-strookje in te leveren?
Anders mis je dit mooie feest.
Duurzame week
Van 15 t/m 22 juni is de duurzame week. In
het kader van die week zijn er allerlei
activiteiten. Meer daarover kunt u vinden op
duurzameweek.nl
Een aantal interessante activiteiten in deze
week:
Groen moet je doen. Maak een sedumdak.
Op 16 juni van 13-16 uur kun je terecht in het
Gasvrij Thuis Costa Ricadreef 183
Leer alle tips en tops om je eigen sedumdak
bedekking te maken van Rob Vlaming. Rob is
verbonden aan Vakgroep Wilde Weelde die de
watervriendelijke tuin bij het Gasvrij Thuis
heeft aangelegd. Dus trek je tuinkleren aan en
kom langs. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Training collectieve inkoop.
16 juni 19.30 uur in ANNE Veemarktplein 41
We gaan aan de slag met de vraag: “Hoe

organiseer je een collectieve inkoop?”. Bij dit
proces moeten meerdere keuzes gemaakt
worden. Zo moet je besluiten wie het gaat
faciliteren, je moet verschillende offertes
vergelijken, randvoorwaarden en garanties
afspreken. Zo zijn er nog meer vragen die
beantwoord moeten worden om
een collectieve inkoop zo succesvol mogelijk
te maken. Katrin Larsen van Energierijk
Houten en Anton Kiewiet van Zonnig 030
hebben beiden al meerdere collectieve
inkoopacties opgezet en vertellen er graag
over.
Energie voor (ziening) Utrecht in 2050
20 juni 19 uur in ANNE Veemarktplein 41
Hoe ziet Utrecht er over 30 jaar uit? Op
donderdagavond 20 juni organiseren we een
avond vol lezingen over biomassa, waterstof,
de toekomst van zonne-energie, geothermie,
batterijen en dat allemaal coöperatief zodat
iedereen mede-eigenaar is. Er zijn twee
rondes met lezingen, we besluiten de avond
met een gesprek met hoogleraar Gert-Jan
Kramer, hoe ziet Utrecht eruit in 2050, in
meerdere scenario’s. Kaartjes kosten €7,50 en
hier kun je kaartjes bestellen, er is een
beperkte capaciteit!
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-energievoorziening-utrecht-2050-60002763882

Week. Een dag vol energieke verhalen over
duurzaam wonen en leven. Ontwerp je eigen
tiny house, fiets een rondje met Nu-connect ebikes en beleef de wereld door de ogen van
een dier in de veehouderij middels Virtual
Reality. Speel mee met de We Energy Game of
de Energy Escape Game. Kom alles te weten
over Buurtstroom en zonnepanelen. Mis ook
de eerste editie van ‘The Goal Show’ niet!
Dit alles onder het genot van lekkere deuntjes,
hapjes en drankjes. Iedereen is welkom en de
entree is gratis. Reserveer wel je tickets, want
er is een beperkte capaciteit.
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-annefestival-60195248609
Energiefestival
22 juni 11-15 uur bij Gasvrij Thuis, Costa
Ricadreef 183
Hoe kun je je huis verduurzamen? Wat heb je
daarvoor nodig? Hoeveel kost het? In de
modelwoning aan de CostaRicadreef kun je
eens kijken en kennismaken met de
technieken en met mensen die het al voor
elkaar hebben. Maar er is ook een
springkussen, een duurzame tuin, het
klimaatjes spel, popcorn en andere gezellige
dingen. Kom eens vrijblijvend langs! Het
Energiefestival wordt georganiseerd door de
Duurzame Week, Energie-U, Jouw Huis
Slimmer en de gemeente Utrecht.

ANNE-festival
vrijdag 21 juni 14-23 uur
Een van de mooie afsluiters van de Duurzame

Omgevingsmanager voor Overvecht-Noord aardgasvrij :
Marianne Nevens tel 06 50 879 867 e-mail: marianne.nevens@gmail.com
Tot slot:
Help mee en geef u op voor één van de werkgroepen via info@energievechtzoom.nl of door één van de
kerngroepleden te bellen (zie telefoonnummers boven aan deze nieuwsbrief)

