Met nieuwe energie
We zitten met Energie-U op vrijdagen weer in ANNE. Nog wel met een beperkt aantal en op
anderhalve meter natuurlijk. Maar met nieuwe energie. Het is fijn om elkaar weer live te zien
en elkaar te inspireren. Hopelijk zet deze lijn zich door en kunnen we binnenkort weer meer
mensen ontmoeten in ANNE of daarbuiten. Bijeenkomsten op locatie, een nieuwe cursus
volgen, een Energiecoach op bezoek, andere energieke activiteiten, feestjes inhalen etc. In
deze nieuwsbrief lees je meer.

Groene mijlpaal voor Meijewetering
De goednieuwsshow rond het eerste zonnepark van
Utrecht, Zonnepark Meijewetering, krijgt een volgend
hoofdstuk. Er zijn namelijk voldoende voorinschrijvingen
binnen om te kunnen starten! Met 69 deelnemers, goed
voor zo’n 662 panelen, voldoen we aan de minimumeis
van de subsidieregeling en hebben daarmee een groene
mijlpaal bereikt. Ook meedoen? Je kunt je hier
voorinschrijven voor deelname. Ook leuk is dat we werken
aan enkele filmpjes: eentje met informatie over het
zonnepark en eentje over de zonnige mensen die het
allemaal mogelijk maken. Heb je vragen over Zonnepark Meijewetering? Mail naar
meijewetering@energie-u.nl.

Cursus Startpunt Duurzaam Verbouwen
Ambitieuze verbouwplannen? “Startpunt Duurzaam
Verbouwen” is dé cursus voor het verduurzamen van je
woning. Onder begeleiding van een adviseur stel je je eigen
maatwerkadvies op. Zo krijgen deelnemers gevoel en inzicht
in wat er in hun huis het beste gedaan kan worden. Vanaf
eind augustus 2021 starten we met deze vernieuwde cursus.
De precieze datums en tijden worden bepaald in overleg met de cursisten. Kijk voor meer
informatie op onze website.
En schrijf je in voor de cursus via een mailtje naar peter@energie-u.nl. Of geef het door aan
buren of kennissen die gaan verbouwen.

34 Workshops gegeven en er volgen er meer
Sinds februari 2021 hebben ruim 200 mensen zich aangemeld voor onze workshops,
rondleidingen en gesprekken met energieadvies. Na afloop van zo'n activiteit konden de
mensen een Energiebox ophalen. We hebben inmiddels 34 workshops gegeven, met een
opkomst tussen de 1 en 19 bezoekers. In april en mei was de animo het hoogst. Februari en
maart waren aanloop maanden en in juni was het heel mooi weer en was er voetbal op tv.
Maar ondanks de wat lage opkomst de afgelopen 2 weken, is er wel veel informatie gedeeld.
Bewoners die een nieuw huis hebben gekocht in Oog in Al, Tuinwijk, Wilhelminapark willen
duurzaam verbouwen en willen graag alles weten. We kunnen de deelnemers helpen met
informatie, tips over subsidies, maar ook koppelen aan andere bewoners met dezelfde
dilemma's die reeds een oplossing daarvoor hebben.
Voor de zomervakantie staan er nog enkele workshops gepland. In september starten we met
een nieuwe reeks. Houd onze website in de gaten.

Energie-U houdt zich bezig met de Energieboxen, maar er is
meer! Er zijn cadeaukaarten van 25 euro. De kaart wordt
aangeboden door de Gemeente Utrecht, aan inwoners van
Utrecht. Na je aanmelding ontvang je de cadeaukaart ter waarde
van € 25,- in je brievenbus. Hiermee kun je energiezuinige
producten kopen zoals een
brievenbusborstel, dakisolatiepakket, deurdranger of deurveer,
Energieverbruiksmanager en nog veel meer. Dit kan
bij www.energiebespaarshop.nl of bij de GAMMA, Praxis of
Karwei in Utrecht. Hier kun je je opgeven voor een cadeaukaart.

De Energiecoaches van Energie-U aan de slag
Meer inzicht in energieverbruik
De Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en GroenWest stimuleren hun bewoners
meer inzicht te krijgen in de voordelen die een gerenoveerde of nieuwbouwwoning te bieden
heeft. Joep Dickhaut, Sander Ekstijn en Ad Kwak geven bewoners een duidelijke uitleg,
handige tips en nuttige adviezen over alle nieuwe installaties in de woning, zoals het
ventilatiesysteem en de verwarming. Ook hoe er optimaal gebruik wordt gemaakt van de
opwek van zonnepanelen. Op deze manier maken de energiecoaches bewoners bewust van
hun eigen ‘woongedrag’ en hoe dit samenhangt met de hoogte van het energiegebruik.
'Doe ik mijn ramen open om goed te ventileren? Of laat ik het slimme ventilatiesysteem voor
mijn woning werken? Of kan het allebei en hoe dan?'
Vraag het de onafhankelijke energiecoach van Energie-U!

Nieuw project Bo-Ex: Henriettedreef
Op de Henriettedreef in Utrecht staat de eerste
energieleverende hoogbouwflat van Europa. Comfortabel
wonen met weinig energieverbruik. Dat was het doel van
de ingrijpende aanpak van de hoogbouwflat met 58
huurwoningen van Bo-Ex. En dat is goed gelukt! Maar
weten de bewoners hun woning wel slim genoeg te
gebruiken? Vanaf september gaan de energiecoaches
van Energie-U met de bewoners aan de slag. En daar
zijn wij ontzettend trots op. Natuurlijk volgen wij Joep, Ad
en Sander op de voet. Dus… wordt vervolgd!
Meer weten over energiecoaching? Stuur dan een email naar karin@energie-u.nl.

Buurtstroom Amersfoort De Bron en Utrechts Archief
Voor ons 12e Buurtstroomproject, Buurtstroom Amersfoort De
Bron, zijn we gisteren het dak op gegaan voor de technische
inventarisatie en zijn we gestart met de werving van
deelnemers.
Ons 13e project, Buurtstroom Utrechts Archief, zit nog in de
voorbereidingsfase. Woon je in één van de volgende postcodes
dan kun je meedoen: 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3571,
3572.
Je kunt je interesse alvast doorgeven via de website van Buurtstroom.

Duurzaam Weekend Utrecht 2021
Van 9 t/m 11 juli organiseert Duurzame Week opnieuw het
grootste duurzaamheidsfestival van Nederland! Vanuit het
festivalhart op de Neude in Utrecht bieden ze drie dagen lang
activiteiten en inspiratie om vrolijk te verduurzamen. Van een
workshop geveltuinieren tot een duurzame pubquiz: het gebeurt
allemaal tijdens het Duurzaam Weekend Utrecht 2021. Vrijdag is
er overdag een congrestival voor duurzame professionals. Op
zaterdag kan iedereen meedoen aan activiteiten op en rond het festivalhart in de binnenstad.
En zondag gaan ze de wijken in. Het hele weekend is er een winkel- en horecaroute langs
lokale ondernemers. Het hele programma vind je op hun website.

Kom naar de KlimaatKermis!
Sla je slag op de KlimaatKermis! Kom langs op vrijdag 9,
zaterdag 10 of zondag 11 juli tijdens het Duurzame
Weekend op de Neude en graai een groen cadeautje:
een ledlamp, stekje, douchetimer of een verrassing voor
de kids. Beproef ook je geluk bij het touwtje trekken en
win nóg een fantastische energiezuinige gadget. De
kermiscrew vertelt je graag meer over je nieuwste
aanwinst en over wat je nog meer kunt doen voor een
groenere stad en een lagere energierekening. Vanaf de
Kermis loop je zo de bibliotheek in waar we ook nog eens
gratis workshops geven, over energie besparen bij jou thuis, het creëren van groene daken
en tuinen en meer. Altijd prrrrijs! Georganiseerd door Energie-U, NMU en Utrecht Natuurlijk.
Je vindt ons op de Neude op de volgende tijden:
9 juli: 16:00 – 21:00
10 juli: 12:00 – 21:00
11 juli: 12:00 – 19:30

ALV Energie-U op 14 september
Normaal is de ALV van Energie-U in juni of juli, maar door
omstandigheden is hij verplaatst naar september. Hij vindt plaats op
dinsdagavond 14 september van 20.00 tot 21.30 uur. Zet hem alvast in
je agenda! Waarschijnlijk is het weer in ANNE, maar wel in hybride
vorm, dus is het ook mogelijk om er digitaal bij te zijn. De uitnodiging
volgt later.

Zomerse Dialogen in en rond het Griftpark
De zomer is nu echt gearriveerd. Tijd om naar buiten te
gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en de wijk wat verder te
verkennen! Utrecht in Dialoog nodigt je uit om deel te nemen
aan een van onze vele live, openluchtdialogen, te genieten
van het weer en thema's als vriendschap, groen leven en
gezelligheid na lockdown te verkennen.
Za 3 juli, 10:00 - 11:30: Hoe pak jij de draad weer op? Met
een groep in het bos wandelen, net buiten Utrecht nieuwe
mensen ontmoeten en met elkaar in gesprek over een gezonde leefstijl. Je deelt ervaringen,
inspireert elkaar en komt in actie om je eigen doelen te realiseren.
Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in de natuur, naar nieuwe wildernis in de
wijk? Sluit je aan bij de expeditie rond het Griftpark! In drie expedities ontdekken we moeder
aarde, nieuw groen leven en onderzoeken we wat we kunnen doen voor natuur dichtbij.
De data en links:
8 juli – Ontdek moeder aarde
12 augustus – Nieuw groen leven
9 september – Samen doen, de moeite waard
Schrijf je op deze website in voor meer gezonde zomerse dialogen.

Andere duurzame (energie)nieuwtjes
Ontvang je de nieuwsbrief van Overvecht-Noord aardgasvrij al? Met artikelen van o.a.
Energie-U, Portaal en Stedin. Je kunt je hier aanmelden voor deze nieuwsbrief. En op
deze websitepagina van de gemeente vind je ook meer informatie over Overvecht-Noord
aardgasvrij.

Dreefnieuws is het wijkblad van Overvecht en wordt uitgegeven door Stichting Echt

Overvecht. Vandaag is er weer een nieuwe Dreefnieuws uitgekomen met daarin o.a. een
gesprek met twee Overvechters over energie besparen (zie pag. 22 en 23), zie de website
van Echt Overvecht.

Heb je nog een (kinder)fiets over?
In Fietsstad Utrecht wonen verrassend veel mensen die geen eigen fiets kunnen betalen.
Zeker voor kinderen is dat een groot probleem. Want wie fietst is onafhankelijker, gezonder
en kan veel kosten besparen op vervoer. De Fietsersbond Utrecht en Heel Overvecht Fietst
zijn daarom een actie gestart om nog dit jaar 100 kinderen aan een fiets te helpen. Heb je
nog een (kinder)fiets over? Morgen, zaterdag 26 juni, kun je tussen 10 uur en 18 uur een
fiets doneren bij Fietshub Overvecht. Je ontvangt dan een leuk bedankje van de
Fietsersbond. Voor meer informatie zie deze website.
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