NIEUWSBRIEF BEVERWIJK DUURZAAM 2020 NR.1
Beste leden van Beverwijk Duurzaam,
Dit nieuwe jaar zal voor de duurzaamheid in Beverwijk een belangrijk jaar zijn,
vooral als het gaat om de energietransitie.
Beverwijk Duurzaam is voor verschillende overheden en organisaties een
steakholder en daardoor worden we uitgenodigd voor belangrijke
beleidsbijeenkomsten.
Hieruit vloeien nieuwe initiatieven voort. Graag melden we jullie de nieuwste ontwikkelingen.
Allereerst gaat de werkgroep NatuurWijk weer opnieuw starten onder leiding van Jan Kramer. Hij heeft samen
met de Grote Kerk de kruidenbakken weer nieuw leven ingeblazen en straks zullen er weer kruiden en
bijenplanten in groeien. Samen met de bibliotheek wordt ook gekeken naar verdere vergroening van de
versteende omgeving rond de Grote Kerk. Wil je (weer) meedoen met de werkgroep, laat het ons dan even weten
via ons mailadres contact@beverwijkduurzaam.nl
Dan kan Jan een startbijeenkomst gaan plannen.
Het Repair Café is nog steeds elke 3e zaterdag van de maand open. Voor meer gegevens kun je de website
raadplegen. Vind je het leuk om mee te doen, voel je dan welkom en vraag naar Coby Olijnsma.
In december zijn we gestart met de voorbereidingen van een nieuwe werkgroep over de energietransitie, die
inmiddels een energiecoöperatie heeft opgericht met de naam EcoBeverwijk. Meer informatie vind je hier.
Ieder lid van Beverwijk Duurzaam kan gratis lid worden van deze nieuwe coöperatie in oprichting.
Met hulp van subsidies gaat deze coöperatie zich het eerste jaar vooral richten op energiebesparing en het
opleiden van energiecoaches, die ook mensen thuis persoonlijk kunnen adviseren.
Als je interesse hebt om ook een (gratis) cursus als energiecoach te volgen, laat het ons dan weten. Bij voldoende
belangstelling kan er weer een nieuwe cursus starten.
Komende activiteiten van Beverwijk Duurzaam
8 februari: Warme truiendag – Energiecafé over allerlei mogelijkheden voor energiebesparing. Locatie:
Bibliotheek IJmond Noord HEEMSKERK. Tijd: 13:00 - 15:30
Ook kun je in gesprek met mensen van de energiecoöperaties EcoHeemskerk en EcoBeverwijk. Meer informatie
vind je hier.

Voor leden van Beverwijk Duurzaam liggen er weer materialen klaar voor een aantal eenvoudig zelf te installeren
isolatiemaatregelen. Ook kun je een energiemetertje bij ons lenen, waarmee je sluipverbruik kunt opmeten.
17mei, zondagmiddag. Lentemarkt op het Kerkplein
Met veel leuke kramen en een stekjes/plantjes ruilmarkt.
Wil je meedoen als deelnemer? Laat het ons weten!
Ledenbijdrage 2020
Mocht je ook dit jaar ons weer willen ondersteunen met een ledenbijdrage (richtbedrag €10,--) en je hebt dat nog
niet gedaan, dan kan dat via NL37KNAB0257031197 t.n.v. M.G.Hopman, o.v.m. “Beverwijk Duurzaam 2020”
Op 8 februari kun je het natuurlijk ook regelen.
Met vriendelijke groeten,
Marijke Hopman,
Tel.06-29219769
Beverwijk Duurzaam,
Platform voor Duurzame initiatieven
www.beverwijkduurzaam.nl
https://www.facebook.com/beverwijkduurzaam

