Februari 2015

WeertEnergie vindt onderdak bij Natuur- en MilieuCentrum aan de IJzeren Man
Vanaf 1 maart 2015 zal de Coöperatieve Vereniging WeertEnergie gebruik kunnen
maken van het Natuur- en MilieuCentrum als vergaderlocatie en
tentoonstellingsruimte. Dit heeft het bestuur van de Stichting NME op verzoek van
WeertEnergie bekrachtigd. Door de samenwerking kunnen voorlichting en educatie
rondom duurzame energie en energiebesparing goed opgezet worden voor de
inwoners en leerlingen van Weert e.o. Zo zetten beide organisaties zich samen met
de Gemeente Weert in om een Energieloket (digitaal en fysiek) op te zetten waar
inwoners met vragen terecht kunnen. WeertEnergie zal het centrum ook gebruiken
om een aantal informatieavonden en lezingen te organiseren.
“Het samenwerken past helemaal in de ambities van WeertEnergie en brengt een
duurzaam Weert een stap dichterbij”, aldus Peter Gloudi, voorzitter van
WeertEnergie. “Duurzame energievoorziening en energiebesparing maken een
belangrijk deel uit van het duurzaamheidbeleid van de gemeente Weert. Wij hopen
door onze samenwerking hier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.”
“Wij hebben als Stichting NME de taak om onderdak te bieden aan alle nietcommerciële groene en duurzame organisaties in het centrum. Van daaruit kunnen
we dan educatieve projecten opzetten en tentoonstellingen organiseren rond thema’s
die
binnen
die
organisaties
spelen.
Wij
willen
nog
steeds
het
duurzaamheidknooppunt vormen waar alle inwoners van Weert e.o. terecht kunnen
met hun vragen. Deze samenwerking brengt ook duurzame energie binnen ons scala
aan mogelijkheden”, aldus Pim Sluijter, voorzitter van het NME.
EnergieCircus® op 3 maart a.s. !!
Energiecafé 18 februari gaat niet door!
Het WeertEnergie OndernemersPlatform wil in samenwerking met WeertEnergie op
3 maart a.s. een EnergieCircus® opzetten. Het EnergieCircus® is bedoeld voor
iedereen die nu eens de feiten wil weten over zonne-energie, zonnepanelen, opslag
van duurzame energie, zonnecollectoren en duurzame verlichting door middel van
LED. Artiesten van gespecialiseerde bedrijven geven antwoord op alle vragen.
Het EnergieCircus® vervangt het geplande Energiecafé, dat op 18 februari zou
plaatsvinden. Dat gaat dus niet door.
Het EnergieCircus® wordt gehouden in het gemeenschapshuis van Groenewoud.
Meer informatie hierover volgt nog.

Doe mee met de Duurzaamheidmanifestatie op zondag 17 mei
WeertEnergie is van plan om op zondag 17 mei een manifestatie te houden waarbij
bezoekers kennis kunnen maken met wat er zo al speelt in Weert en omstreken op
het gebied van duurzaamheid. Naast koopjes zal er ook informatie gegeven worden
over wat inwoners zo al kunnen doen. De manifestatie zal in Perron C worden
gehouden. Op dit ogenblik worden bedrijven en organisaties uitgenodigd om mee te
doen met deze unieke markt. De organisatoren denken er aan om aan de hand van
thema’s een en ander op te zetten: bijvoorbeeld mobiliteit, energie, voeding, lifestyle
en huishoudelijke zaken. Bij het organiseren van de manifestatie wordt
samengewerkt met andere coöperaties, met de gemeente Weert, het NMC en het
WeertEnergie OndernemersPlatform. De organisatoren van WeertEnergie zijn nog
op zoek naar enthousiaste leden, die ook hun steentje kunnen bijdragen. Dus,
organiseer met ons deze manifestatie en geef je op bij Peter Gloudi
(petergloudi@weertenergie.nl; 06 53332360).
Meld je aan als bestuurslid!
Ons bestuurslid Lambert Mulders heeft te kennen gegeven door drukke
werkzaamheden zijn bestuurlijke taken binnen WeertEnergie niet meer te kunnen
uitvoeren. Als bestuur vinden we dat jammer, maar moeten hier uiteraard wel
rekening mee houden. We zijn Lambert zeer erkentelijk voor wat hij voor onze
coöperatie vanaf het prille begin heeft betekent. We zien hem uiteraard graag terug
bij de ledenvergaderingen.
Door zijn vertrek is er echter een plaats binnen het bestuur onbezet. Dat kunnen we
ons niet permitteren. Graag zien we een lid vanuit de huidige coöperatie deze plek
innemen. Mocht u mee willen doen met een enthousiast team om ervoor te zorgen
dat we zelf energie kunnen opwekken en verspreiden en om ervoor te zorgen dat
energiebesparing wordt doorgezet in Weert, dan bent u van harte welkom.
Vergaderingen zijn eens per drie weken (in het NMC). U kunt nu helpen bij het
opzetten van uw eigen energiecoöperatie. Aanmelden kan via info@weertenergie.nl

Data om te onthouden:
3 maart :
17 mei:
19 mei:

EnergieCircus ® in gemeenschapshuis Groenewoud
Duurzaamheidmanifestatie in PerronC.
Ledenvergadering in NMC.

