Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Energiecafé West
Overijssel

Voor de lokale energie initiatieven en gemeenten worden ook dit jaar
energiecafés georganiseerd. Het eerstvolgende energiecafé in WestOverijssel gaat over houtachtige biomassa
Wanneer Donderdagavond 18 mei aanvang 19.00 uur
Waar
Café Kappers, Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst
Waarover Hoe start u als lokaal initiatief een bio-energie project over
houtachtige biomassa? Waar haalt u de biomassa vandaan? En welke
partijen zijn handig om bij uw initiatief te betrekken?
Mario den Hoedt (IM makelaar) gaat inhoudelijk in op dit thema. De
Groene Kolenboer vertelt over hun interessante project van pellets die
bijdragen aan landschapsonderhoud. Daarna gaan we met Duurzaam
Hoonhorst op mini-excursie om de dorpskachel met eigen ogen te kunnen
zien. Daar wilt u toch bij zijn?
Aanmelden, graag voor 15 mei bij heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl

IM-er aan het woord

De tweede initiatieven makelaar die zich graag aan u voorstelt is Antje
Kingma. Initiatieven die samen met anderen duurzaam iets willen
toevoegen en veranderen aan hun leefomgeving, zijn bij haar aan het
juiste adres. Antje vertelt: “Alle ervaring die ik heb opgedaan en nog
steeds opdoe -als ondernemer, boerin, actieve inwoner en initiatiefnemer
van Duurzaam Hoonhorst- deel ik graag. Dromen is mooi maar hoe doe je
dat eigenlijk? En met wie? En dan? Antwoorden geef ik niet, want die heb
je alleen zelf. Wel stel ik de juiste vragen. Met de blik op de toekomst
gewoon vandaag aan de slag”.
Neem contact op met IM@Overijssel via (038) 425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Oprichting
alliantievorming 27 juni

Vorig jaar is vanuit de initiatieven aangegeven dat er behoefte is aan een
samenwerkingsverband tussen de lokale energie initiatieven. We zijn dit
jaar in verschillende samenstellingen een aantal keer bijeengekomen om
de inhoud en de vorm van zo’n samenwerking verder te bespreken.
Op 16 februari was de laatste brede bijeenkomst waarin adviezen
meegegeven zijn aan de werkgroep over de voorkeuren voor het type
organisatie en activiteiten die bij zo’n samenwerking horen. De werkgroep
is hiermee aan de slag gegaan en nodigt jullie nu van harte uit:
Komt allen op 27 juni naar de oprichtingsbijeenkomst van deze
nieuwe samenwerking! Een vooraankondiging volgt binnenkort.

In kader van de samenwerking vraagt de werkgroep aan de deelnemers:
"Heeft jullie lokaal initiatief de laatste tijd nog vorderingen gemaakt / iets
bedacht / iets speciaals bereikt waar andere initiatieven hun voordeel
zouden kunnen doen?” Neem het mee, deel en leer van elkaar.

Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel in
combinatie met de
Energy Pitch Overijssel

Reserveer alvast in uw agenda: vrijdag 10 november vindt overdag het
kennisfestival Lokale Energie Overijssel in combinatie met de Energy
Pitch Overijssel plaats. Save the date!
Meer informatie volgt binnenkort.

Energy Pitch Overijssel

Aanmelding Energy Pitch 2017 is verlengd tot 14 mei!
Maakt u deel uit van een lokaal initiatief met plannen voor besparing of
opwekking van energie? Zit er een innovatief element aan uw plannen?
Gebruikt u een techniek of past u een techniek op zo’n manier toe, dat
nog niet eerder in Overijssel is gedaan? En kunt u een boost voor uw
plannen gebruiken in de vorm van financiële ondersteuning? Meldt u zich
dan vóór 14 mei 2017 aan voor de Energy Pitch Overijssel.
Lokale energie initiatieven kunnen zich tot 14 mei 2017 aanmelden voor
de Energy Pitch via Marlous Goeman, Projectleider Energie en
Duurzaamheid bij Natuur en Milieu Overijssel, (038) 425 09 66,
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Pilot Cool Down the
Planet

De TU Delft initieert het eerste crowd-engineering proces om samen met
experts te werken aan Cool Down The Planet! Van 12 tot en met 30 juni
werken experts aan de uitdaging: “Kunnen we een manier bedenken om
op een duurzame manier wolken te produceren?”
Daarvoor zijn ze nog op zoek naar teamleden, crowd-experts en
moderatoren. Aanmelden kan via info@cooldowntheplanet.com
Voor meer informatie kijk op www.cooldowntheplanet.com

Veldsymposium 30 juni

Alle vele jaren organiseert Natuur en Milieu Overijssel het Veldsymposium
voor vrijwilligers. Dit jaar is dit op 30 juni landgoed de Horte in Dalfsen.
Traditioneel was deze dag vooral gericht op natuur, maar dit jaar is het
programma verbreed naar milieu en duurzaamheid. Daarom willen we
deze netwerkdag ook openstellen voor Lokale Energie Initiatieven. Op
deze dag zijn in het veld aansprekende projecten op het vlak van natuur,
milieu en duurzaamheid te zien.
Wilt u erbij zijn? Of wilt u graag meer informatie? Ga dan hier naar onze
website

Bijeenkomst
HIER Opgewekt

Co-Creatie sessie "Het verhaal van de burgerbeweging"
Overal in het land zijn energiecoöperaties actief. Inclusief die van jullie
tellen we er ruim 300, ieder met hun eigen verhaal en
ontstaansgeschiedenis. Maar wat is nu eigenlijk het grotere,
gemeenschappelijke verhaal? Wat willen we vertellen aan de mensen die
nog niet bij deze burgerenergiebeweging zijn aangesloten? En welke
woorden kiezen we om hen te raken? Kortom: wat is het verhaal dat we
met z’n allen zouden willen laten rond zoemen in het land?
Datum: Maandag 8 mei
Locatie: Apeldoorn - Ketelhuis, Veldhuisstraat 7, 7311 PG Apeldoorn
Tijd: 17.00 - 22.00
Aanmelden: is kosteloos en kan via dit formulier.
Meer informatie via www.hieropgewekt.nl

Bijeenkomst 23 mei:
vliegtuig windenergie

Energie opwekken met een vliegtuig?
Ampyx Power ontwikkelt een technologie om met een vliegtuig aan een
kabel energie op te wekken. Dat heeft gevolgen voor windenergie op land,
de kosten kunnen verlaagd worden, het is minder zichtbaar en zal ook
geruislozer zijn.
Bent u ook nieuwsgierig? Komt dan op 23 mei naar de bijeenkomst in
Zwolle! Locatie: Energiefonds in Zwolle.
Aanmelden kan bij Willemijn Romijn: willemijn@ampyxpower.com

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Inschrijven of uitschrijven
Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we
je toegevoegd aan de lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een
reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen
versturen.
Met vriendelijke groet,
Antje Kingma, Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Loet van der Heijden & Marlous Goeman

