Nieuwsbrief Beverwijk Duurzaam- september 2020

Welkom
Als dit de eerste keer is, dat je een nieuwsbrief van Beverwijk Duurzaam ontvangt, heten we je van
harte welkom.
Andere lezers hebben afgelopen jaar weinig van ons vernomen, maar nu pakken we de draad weer
op. Er is veel nieuws te melden, want we hebben niet stil gezeten.

Water en ons klimaat
In samenwerking met de bibliotheek gaan we dit najaar aan de slag met het project Water en ons
klimaat.
We hebben van de zomer weer ervaren dat klimaatextremen vaker voorkomen: van extreme droogte
naar plotselinge hoosbuien. Dat heeft gevolgen voor onze voedselvoorziening, voor ons landschap en
voor onze eigen tuinen. We zullen ons moeten aanpassen aan dit soort extreme omstandigheden.
Maar hoe doen we dat?
Ook ontdekken we dat het water in de zee sterker vervuild raakt en
dat het zeewater warmer wordt.
Wat zijn de gevolgen daarvan voor ons?
Al dit soort vragen proberen we aan de orde te laten komen in ons
project.
In september is er kindertheater, een natuurwandeling en een
groencafé over water in de tuin. Het Energiecafé geeft op 19
september informatie over water in de centrale verwarming.
Het volledige programma van de september-activiteiten vind je op
onze website .
Heb jij zin om mee te organiseren of een idee voor een
programmaonderdeel? Laat het ons weten via
contact@beverwijkduurzaam.nl.
In de volgende nieuwsbrief lichten we het oktober-programma toe.

Energiecoöperatie EcoBeverwijk opgericht
In juli is met ondersteuning en op initiatief van Beverwijk Duurzaam een lokale energiecoöperatie
opgericht: EcoBeverwijk, voor en door Beverwijkers. EcoBeverwijk leidt vrijwillige energiecoaches op
die gaan helpen bij mensen thuis rond energiebesparing.
U kunt de mensen van EcoBeverwijk ontmoeten op 19 september tijdens het Energiecafé in de
bibliotheek.
Leden van Beverwijk Duurzaam kunnen in 2020 gratis lid van de
coöperatie worden.
Ook kun je je aanmelden voor een gratis bezoek aan huis van de
energiecoach.
EcoBeverwijk kan je ook een gratis energiebespaarbox ( zie
website) bezorgen. Ze brengen hem bij de leden thuis of leggen

hem voor je klaar bij een van onze bijeenkomsten. Dat deze boxen gratis kunnen worden
weggegeven is mogelijk door een subsidie van de gemeente Beverwijk.
EcoBeverwijk zoekt vrijwilligers, die zich o.a. als energiecoach willen inzetten. Neem ook eens een
kijkje op hun website.
We hopen je binnenkort te ontmoeten bij een of meer van de activiteiten. Van harte welkom!
Marijke Hopman,
Namens Beverwijk Duurzaam
www.beverwijkduurzaam.nl
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