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     Ledennieuwsbrief  ---  september 2022 
 

    EcoHeemskerk 
Heemskerkse coöperatieve vereniging voor duurzame energie 

I:  www.ecoheemskerk.nl  ---  E:  info@ecoheemskerk.nl 

 

Beste leden van EcoHeemskerk, 

   U bent op een gegeven moment lid geworden van 

EcoHeemskerk omdat u zich heeft aangemeld als lid en 

eenmalig contributie heeft betaald, of omdat u meegedaan 

heeft aan een Heemskerkse zonnepanelenactie of isolatie-

actie. Daarom ontvangt u ook deze nieuwsbrief, die 

onregelmatig verschijnt. Mocht u geen prijs stellen op de 

nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden als lid bij de secretaris, 

via de e-mail: frits@ecoheemskerk.nl. Belangrijk om te weten 

is daarbij dat het momenteel niets kost om lid te blijven; 

vanwege een subsidie kunt u momenteel gratis lid blijven! 

      De beste manier om op de hoogte te blijven van de 

activiteiten van EcoHeemskerk en van alle nieuws rond de 

energietransitie en de verduurzaming van uw huis, is trouwens 

door ons te volgen op Facebook (via @EcoHeemskerk).  

   Het bestuur  
 

Informatieavond voor huiseigenaren over warmtepompen 

   Gas wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne. Een goe-

de manier om flink gas te besparen, of om zelfs helemaal van het 

gas af te gaan, is een warmtepomp aan te schaffen voor uw cen-

trale verwarming. Afhankelijk van de woningisolatie kan dit een 

gewone warmtepomp zijn (helemaal niet op gas stoken), of een 

hybride warmtepomp (alleen als het erg koud is, op gas stoken).   

   Veel huiseigenaren vinden het lastig om te bepalen of een 

(hybride) warmtepomp 

iets voor hun huis is. 

Daarom heeft  Eco-

Heemskerk recent een 

informatieavond voor 

geïnteresseerde leden 

gehouden. Deze was 

een groot succes, met 

meer dan 50 aan-

wezigen. Een verslag 

 

Belangrijke data… 

17-9-2022 

Informatiemarkt met o.a. 

een stand van EcoHeems-

kerk op de Ontmoetingsdag 

voor Senioren (66+) in het 

gemeentehuis; zie het 

bericht elders in deze 

nieuwsbrief! 

24-9-2022 

Ons openbare spreekuur 

Energiebesparing (11-13 

uur) in de bibliotheek; zie 

het bericht elders in deze 

nieuwsbrief. 

 

Vrijwilligers gezocht 

voor deze winter! 

Voor deze winter zijn we 

vooral op zoek naar 

Energiecoaches, die huis-

eigenaren en huurders  

kunnen helpen  met het 

energiebesparen.  Op 

zaterdag en woensdag 

hebben we inloop 

spreekuren voor effectieve  

bespaartips. Een noodzaak 

voor bewoners in deze 

winter en leuk om als 

coaches met elkaar te 

doen.  

 Zie het bericht op pagina 3  

in deze nieuwsbrief! 
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staat op onze website: www.ecoheemskerk.nl/2022/09/04/geslaagde-informatieavond-

warmtepompen/ 

  Vanwege het succes willen we nog zo’n avond houden, op dinsdagavond 27 sept. a.s. om 

19u30. Er worden enkele presentaties gegeven, maar vooral hoort u verhalen van andere leden 

van EcoHeemskerk die al een warmtepomp hebben! We hebben al een aantal leden die 

meewerken. Als EcoHeemskerk willen we sowieso graag weten wie van de leden er al een 

(hybride) warmtepomp heeft. Dus heeft u een warmtepomp, dan willen we u vragen om wat 

informatie hierover aan ons door te geven via  onze website: 

www.ecoheemskerk.nl/wpervaring/. Als u op 27 sept. graag vooral informatie wilt ontvangen 

over warmtepompen, geef u dan op voor de informatieavond via: 

www.ecoheemskerk.nl/wpinfo/, of mail met het secretariaat: frits@ecoheemskerk.nl. Doe dit 

s.v.p. snel, want er is in de zaal plek voor maar 40 mensen! 

 

EcoHeemskerk houdt spreekuur over energiebesparing 

   Zeker nu de energietarieven zo hoog zijn, is energiebesparing van groot belang! Om de 

Heemskerkse huurders en huiseigenaren zo goed mogelijk te adviseren, hebben we besloten dit 

najaar ook met een spreekuur te gaan werken. Veel mensen willen immers graag in een 

persoonlijk gesprek horen wat ze het beste kunnen doen t.a.v. energiebesparing in hun woning. 

Dus of het gaat over eenvoudige energiebespaartips (zoals spaar-douchekop, of LED-lampen), 

of over spouwmuurisolatie en zonnepanelen voor huiseigenaren, of over subsidiemogelijkheden 

of duurzaamheids-leningen, u kunt met als uw vragen terecht op de volgende momenten: 

-  Zat. 17 sept., 13.30-16.00 uur: informatiemarkt op de Ontmoetingsdag voor Senioren (alleen 

66+) in het gemeentehuis; 

- Zat. 24 sept., 11.00-13.00 uur: spreekuur energiebesparing in de Heemskerkse bibliotheek; dit 

spreekuur is voorlopig elke laatste zaterdag van de maand. Voor meer informatie, zie: 

www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/agenda/spreekuur-energiebesparing.24092022.html 

  

Voor leden: gratis apparatuur te leen als hulp bij duurzame energie! 

   Nog even het bericht dat u als lid diverse apparaten voor kortere of 

langere tijd gratis te leen kunt krijgen van EcoHeemskerk. Het betreft 

m.n. energiekosten-meters, CO2-meters en een zonnepanelen-

schrob-borstel om in de hoogte te kunnen werken. Meer informatie 

staat op onze website: www.ecoheemskerk.nl/uitleenservice-voor-

leden/ . 

 

Vraag aan onze leden over netcongestie! 

   Netcongestie is een soort ‘filevorming’ op het elektriciteitsnet, 

omdat er teveel stroom wordt opgewekt. Dit kan ook in Heemskerk 

voorkomen, met name op het midden van de dag als er veel stroom 

wordt opgewekt met zonnepanelen. Dan kan het zijn dat de 

omvormer van uw zonnepaneleninstallatie afslaat omdat de 

spanning op het net (normaal 220 Volt) te hoog oploopt. Het duurt 

dan variërend van enkele minuten tot zelfs uren, dat de omvormer weer opstart. EcoHeemskerk 

weet dat dit in enkele gevallen in Heemskerk plaatsvindt.  

   We willen meer inzicht krijgen waar dit precies gebeurt en onder welke omstandigheden. 

Daarom is nu het verzoek aan de leden om zich te melden als u het – als was het maar 1 keer – 

http://www.ecoheemskerk.nl/2022/09/04/geslaagde-informatieavond-warmtepompen/
http://www.ecoheemskerk.nl/2022/09/04/geslaagde-informatieavond-warmtepompen/
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heeft meegemaakt dat uw omvormer afsloeg door netcongestie (een te hoge spanning). Stuurt 

u in dit geval s.v.p. een mailtje naar info@EcoHeemskerk.nl met uw naam, adres en de 

mededeling dat u last heeft (gehad) van netcongestie. Dan ontvangt u een vervolgens een 

korte vragenlijst, die ons een beter beeld moet geven van hoeveel last we in Heemskerk hebben 

van netcongestie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  

 

Wie kan andere inwoners van Heemskerk helpen torenhoge energiekosten te voorkomen? 

   Om bewoners te helpen bij de huidige torenhoge 

energiekosten is samen met de gemeente een actie 

gestart die bewoners advies geeft en kleine maatregelen 

aanbrengt. Denk aan radiatorfolie, spaardouche en CV-

buis-isolatie. Deze vrijwilligers zijn ENERGIECOACH. 

EcoHeemskerk heeft momenteel bijna 15 energiecoaches. 

Maar er is nu een grote vraag naar adviezen van 

energiecoaches. Daarom zoekt EcoHeemskerk extra 

vrijwilligers die dit werk willen doen. De huidige vrijwilligers besteden er ongeveer een halve dag 

per week aan, maar vanaf 1 uur per week is ook mogelijk voor dit winterseizoen. Misschien heb 

je ervaring met het duurzamer maken van je eigen woning en wil je die ervaring delen met 

andere Heemskerkers die nog niet zover zijn... Maar ook als geen specifieke kennis hebt, maar 

wel tijd beschikbaar hebt en je dit leuk vrijwilligerswerk lijkt, kun je energiecoach worden. We 

bieden namelijk gratis trainingen aan van 1 tot 4 dagdelen, afhankelijk van je ervaring en het 

type coachingsactiviteiten dat je gaat doen. Ook kun je eerst met een ervaren energiecoach 

meelopen om ervaring op te doen. Een technische achtergrond is voor dit werk niet vereist.  

   Daarnaast wordt gezocht naar handige mensen die bij bewoners tochtstrips, radiatorfolie of 

verwarmingsbuis-isolatie kunnen aanbrengen. Met de Algemene Hulpdienst Heemskerk worden 

hiervoor energie-klusteams opgezet. 

   Dus: lijkt je dit leuk en dienstbaar vrijwilligerswerk en wil je energiearmoede bij andere 

Heemskerkers helpen voorkomen, neem dan contact op met ons via 

www.ecoheemskerk.nl/vrijwilliger-worden/ of stuur een e-mail naar info@ecoheemskerk.nl. 

 

Algemene ledenvergadering (ALV) in oktober 

   Hier vast de mededeling dat eind oktober de ALV van de vereniging zal plaatsvinden. De 

precieze datum wordt nog bekend gemaakt. Een belangrijk agendapunt zal zijn de benoeming 

van een extra bestuurslid. We zijn erg blij dat we ANTON LUBBERS dan kunnen voordragen als 

onze nieuwe penningmeester! 

 

Tot slot… 

   Op onze website www.EcoHeemskerk.nl staat veel informatie over energiebesparing. We 

hebben sinds kort ook een flyer met 24 tips om op een eenvoudige manier en zonder veel kosten 

te besparen op stroom en aardgas. Er wordt bijv. veel gesproken over de thermostaat van de 

verwarming een graadje lager zetten. Dit bespaart met de ‘oude’ gas-tarieven 85 euro per jaar 

voor een gemiddelde woning. Maar met de ‘nieuwe’ gastarieven van wel 4 euro per kuub, dus 

zo’n 350 euro per jaar!!! Voor meer informatie, zie het bericht op onze website: 

www.ecoheemskerk.nl/2022/09/12/24-tips-om-energie-te-besparen/ .
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