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Beste             , 
 

Deze nieuwsbrief, die onregelmatig verschijnt, versturen we aan onze leden 
en belangstellenden. Sinds de vorige editie hebben we de uitvoering van de 

nieuwsbrief flink gemoderniseerd. Hopelijk vindt u de leesbaarheid flink 
verbeterd... 
 

Voor de leden geldt dat u op een gegeven moment lid 
van EcoHeemskerk bent geworden omdat u zich heeft aangemeld als lid en 

eenmalig contributie heeft betaald, of omdat u meegedaan heeft aan een 
Heemskerkse zonnepanelenactie of isolatie-actie. Belangrijk om te weten is 

daarbij dat het momenteel niets kost om lid te blijven; vanwege een subsidie 
kunt u momenteel gratis lid blijven! 
 

Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor 
afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.  

 
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 op 1 nov. a.s. over warmtepompen 

Gas wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne. Een goede manier om 
flink gas te besparen, of om zelfs helemaal van het gas af te gaan, is een 
warmtepomp aan te schaffen voor uw centrale 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 EcoHeemskerk recent 
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twee informatieavonden voor geïnteresseerde leden gehouden. Deze 
waren een groot succes. Een verslag staat op onze website: 
 
Aanmelden warmtepompavond 
Vanwege het succes willen we nog zo’n avond houden, op dinsdagavond 1 
november 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. 
 
Voor leden van EcoHeemskerk is de toegang gratis. Dit keer is de avond ook 
toegankelijk voor niet-leden; zij betalen een kleine bijdrage in de kosten. 
 
Opgeven voor de avond is noodzakelijk. Dit kan hieronder via de 
button. Doe dit s.v.p. snel, want er is in de zaal plek voor maar 40 
mensen! Eventueel komt u op een wachtlijst voor de volgende keer. 
  

aanmelden voor de warmtepomp-
informatieavond  

 

 
 

 

 

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 

 

 
 

 

 

Wie kan andere inwoners van Heemskerk helpen 
torenhoge energiekosten te voorkomen? 
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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 ongeveer 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.  
  
Dus: lijkt je dit leuk en dienstbaar vrijwilligerswerk en wil je energiearmoede 
bij andere Heemskerkers helpen voorkomen, neem dan contact op met ons 
via onderstaande button. 

meld je aan als energiecoach  

 

 
 

 

 

Initiatief voor Solar- en Natuurpark De Vlaskamp 
 
Wijkpark De Vlaskamp is een grote open ruimte in de Broekpolder. Het is 
ook een archeologisch monument. In onze zoektocht naar plekken waar 
collectief zonnestroom opgewekt zou kunnen worden voor de inwoners 
van Heemskerk, heeft EcoHeemskerk ook naar deze locatie gekeken. Het 
was gelijk duidelijk dat op deze mooie plek niet zomaar wat zonnepanelen 
zouden moeten worden geïnstalleerd. Het zou rond 2030 een Solar- en 
Natuurpark moeten worden, dat de leefbaarheid in de wijk Broekpolder gaat 
verbeteren, ook in het licht van de klimaatverandering en de algehele vraag 
naar meer duurzaamheid. 
 
Momenteel onderzoeken we of hiervoor een zgn. burgerinitiatief kan worden 
gestart. 

https://t.dripemail2.com/c/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJkZXRvdXIiLCJpc3MiOiJtb25vbGl0aCIsInN1YiI6ImRldG91cl9saW5rIiwiaWF0IjoxNjY2ODYwNTY0LCJuYmYiOjE2NjY4NjA1NjQsImFjY291bnRfaWQiOiI1Mjg3MDg3IiwiZGVsaXZlcnlfaWQiOiJ1YzhpMzN2N2g2c3Q1OXk5dXZkNyIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmVjb2hlZW1za2Vyay5ubC92cmlqd2lsbGlnZXItd29yZGVuLz9fX3M9MTRoNWd2ZTljcnBuNHkzZW9nNm0ifQ.g4iqlaEo5VddC58PpBM5_13KE84uzp0DLRGWJrz14rc


Meer informatie 

 

 
 

 

 

In kader klimaatweek: lezingenavond over Klimaat en 
hoe je omgaat met Klimaatverandering 

Tijdens de landelijke klimaatweek (31 okt. - 5 nov.) organiseren 
EcoBeverwijk en EcoHeemskerk samen een lezingenavond over het klimaat 
en hoe je omgaat met klimaatverandering. Deze is op woensdag 2 
november in de bibliotheek aan het Kerkplein in Beverwijk. Je bent welkom 
vanaf 19u15, zodat we om 19u30 kunnen starten. De toegang is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
De eerste spreker is: Frits Brouwer, 
secretaris EcoHeemskerk over: KLIMAATVERANDERING: WAT IS 
GEMETEN EN WAT KUNNEN WE VERWACHTEN? 
De tweede spreker is Marijke Hopman, voorzitter EcoBeverwijk over: 
KLIMAATVERANDERING: HOE GA JE ERMEE OM? 
 

 
 

 

Agenda 
 
29-10-2022 
Inloopspreekuur Energiebesparing: van 11.00-13.00 uur in de Heemskerkse 
bibliotheek. 
 
1-11-2022 
19.30-21.30 uur: Informatieavond Warmtepompen 
 
2-11-2022 
19.30-21.00 uur: Lezingenavond over het klimaat in bibliotheek Beverwijk 
aan Kerkplein. 
 
4-11-2022 
EcoHeemskerk staat met de Energiebus op de markt, voor al uw vragen 
over energiebesparing 
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30-11-2022 
19.30 uur: Algemene ledenvergadering van EcoHeemskerk; nader bericht 
volgt. 

 
 

 

 

EcoHeemskerk is de coöperatieve vereniging voor duurzame energie, 
 een initiatief van en voor de inwoners van Heemskerk 

  

 

Uitschrijven? Unsubscribe. 
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