
 

 
 
Nieuwsbrief,   oktober 2016 
 
 
 
Klimaatfilmcyclus in Weert 
 
WeertEnergie heeft samen met het Natuur- en Milieucentrum en de gemeente ervoor 
gezorgd dat Weert mee doet met de Klimaatfilmcyclus  Limburg. Op de woensdagen 
28 oktober en 4 en 11 november worden in het NMC aan de IJzeren Manweg drie 
afzonderlijke films vertoond als voorbereiding op de klimaattop die op 11 december 
in Parijs wordt gehouden. De voorstellingen beginnen telkens om 19.30 uur en zijn  
in Weert gratis. De eerste film (Chasing Ice) laat zien wat er aan de hand is, de 
tweede (Merchants of Doubt) laat zien welke meningen er over de 
klimaatveranderingen zijn en de laatste (This Changes Everything) laat zien wat we 
zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een oplossing. De films van deze 
cyclus worden ook getoond in Maastricht (Lumière), Roermond (ECI Cultuurfabriek) 
en Venlo (De Nieuwe Scene).  
Meer informatie is te vinden op de website www.natuurenmilieucentrumweert.nl .  De 
films worden voorafgegaan door een korte inleiding. Na vertoning is er ruimte om 
over het een en ander te praten.  
De cyclus is een goede voorbereiding om mee te denken over de oplossingen. 
Iedereen is dus van harte welkom!!! 
 
Ledenvergadering: 26 november 
 
De ledenvergadering van WeertEnergie vindt plaats op donderdag 26 november in 
het NMC! Voor de leden volgt nog een agenda, maar zeker is het dat we als bestuur 
de verdere ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zonneparken en levering 
van energie aan inwoners aan de orde zullen stellen en met de leden zullen 
bediscussiëren. De ledenvergadering begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. 
Dringend verzoek aan allen om ook introducés mee te brengen. Het gaat immers om 
onze eigen energievoorziening in de regio.  
En als u onderwerpen wilt bespreken, geef dat dan door aan onze secretaris. We 
zetten het dan op de agenda.  
In de coöperatie heeft iedereen één stem. Uw mening telt dus zeker.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Energiecafé op 29 oktober a.s.  
 
Het eerstvolgende energiecafé wordt op 29 oktober a.s. gehouden in het buurthuis 
Fatima. Thema van de avond is energiebesparing, maar er is ook ruimte genoeg om 
andere zaken te bespreken onder het genot van een drankje. De avond begint om 
19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Een nadere mededeling volgt nog.  
Het daaropvolgende energiecafé is gepland op 10 december en zal geheel gewijd 
zijn aan windenergie en de plannen om in Midden Limburg in samenwerking met 
andere coöperaties energie met behulp van windturbines op te wekken. Aanvang ook 
19.30 uur, plaats wordt nog bekend gemaakt.  
 
 
 
Samenwerking met andere coöperaties 
 
Het besturen van een coöperatieve vereniging zoals WeertEnergie vraag veel tijd en 
kennis. Kennis die niet altijd op voorhand aanwezig is. Dit speelt des te meer als het 
gaat om het opwekken en aanbieden van duurzame energie. Om die kennis op te 
doen werkt WeertEnergie al samen met diverse Limburgse coöperaties onder de 
vlag van de Limburgse Natuur- en MilieuFederatie. Maar ook werken we samen met 
bedrijven, met name bij realiseren van de zondaken. Toch is er meer nodig. Je ziet 
dan ook dat de coöperaties van de verschillende gemeenten elkaar opzoeken om 
niet alleen de kennis te delen, maar ook gezamenlijk projecten op te zetten. Zo 
ontstaat op dit moment een samenwerkingscoöperatie onder de naam REScoop 
Limburg, opgezet door WeertEnergie, Leudal Energie, Peel Energie en Zuidenwind. 
Andere coöperaties kunnen zich hier bij aansluiten. Ook wordt vanuit WeertEnergie 
en het WeertEnergie Ondernemers Platform een nieuwe organisatie opgezet waarin 
bedrijven hun kennis kunnen delen en projecten vanuit de diverse coöperaties 
kunnen oppakken. Het gaat dan om bedrijven op het gebied van energieopwekking 
en energiebesparing.  
 
Energiecoaches gezocht 
 
WeertEnergie is in samenwerking met de gemeente Weert het project 
Energiecoaches gestart en is op zoek naar mensen uit Weert die na het volgen van 
een korte opleiding, ingezet willen worden als energiecoach. De energiecoach helpt 
inwoners van Weert met het inzichtelijk maken van wat zij kunnen doen om energie 
te besparen in hun eigen woning. Voor het goed uitoefenen van deze taak en het 
volgen van de opleiding is enige (bouw)technisch inzicht een noodzaak. Voor meer 
vragen hierover kunt u contact opnemen met Peter Gloudi 
(petergloudi@weertenergie.nl) .  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Van de voorzitter ´Ondersteuning noodzakelijk´ 
 
Het bestuur heeft de laatste maanden wat tegenslagen gekend, waardoor 
bijvoorbeeld de nieuwsbrief niet periodiek is verschenen en de inhoud van de 
website niet altijd is bijgehouden. Twee bestuursleden van de vier hebben 
ingrijpende gezondheidsproblemen gekend, maar zijn gelukkig weer herstellend. Dit 
betekent wel dat het merendeel van het werk op slechts enkelingen rust. Dat kan 
eigenlijk voor een gezonde organisatie niet. Wat betreft ons verzoek om 
ondersteuning in de realisatie van energieopwekking door wind, vind ik het hoopvol 
dat vier mensen hier gehoor aan hebben gegeven. Maar er moet meer gebeuren. Op 
het gebied van onderwijs, op het gebied van schrijven van teksten, website, op het 
gebied van zonne-energie en op het gebied van projectorganisatie. Alleen door met 
zijn allen samen te werken kunnen we onze energiewereld veranderen en ervoor 
zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Ik doe daarom nogmaals een 
dringend beroep op alle leden om te kijken of ze persoonlijk een bijdrage kunnen 
leveren aan het welslagen van onze organisatie. Stuur een mailtje naar 
info@weertenergie.nl en geef aan een paar uurtjes te willen besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over WeertEnergie is te vinden op www.weertenergie.nl .  


