
Beste  groene buurtgenoten, 
 
Langzaam beginnen we op gang te 
komen. Na twee goed bezochte 
bijeenkomsten en een rondzendbrief 
van Grunneger Power, beginnen er 
contouren van werkgroepen in zicht te 
komen. Eén werkgroep is inmiddels 

van start gegaan, de werkgroep organisatie en communicatie. Deze brief is het eerste 
resultaat ervan. In deze brief willen we nog even samenvatten hoe ver we nu zijn en een 
paar nieuwe ideeën brengen.  
 
We kregen van Grunneger Power de volgende links toegestuurd: 
 
hierbij de link naar de collectieve inkoopactie #inductie050 
 
hierbij de link van Groningen Energieneutraal/Gemeente Groningen ontvangen, waarin beleid en 
actuele status van energieneutraal Groningen wordt getoond. 

 hierbij de link naar de website van “Hier Opgewekt” ontvangen. Hier kun je o.a. stappenplannen, 
projectvoorbeelden en -documenten vinden ter ondersteuning van onze initiatieven. 

Ook konden we ons opgeven voor een werkgroep. Dit kan trouwens nog steeds, dus wie na 10 
december dacht niet meer mee te kunnen doen, kunnen we gerust stellen. Wil je je nog 
opgeven?  

 mail naar   hortusenergiek@gmail.com  

 

Er zijn inmiddels een paar werkgroepen: 
 
Werkgroep verduurzamen van VVE’s: Eén opgave (Kees de Ridder). Kees vindt het vast leuk 
als er nog een paar mensen bij komen. 
 
Werkgroep verduurzaming van monumenten en beschermde stadsgezichten: Drie opgaven 
(Anneke Bruna, Harry de Groot, Julia Swierstra). Nog meer liefhebbers? Meld je aan, zie 
boven.  
 
Werkgroep besparingsmaatregelen en verduurzaming door collectieve aanbiedingen: Vier 
opgaven (Stieneke van Heerikhuizen, Steffen van der Baan, Marianne Goorhuis). Wie wil kan 
nog aansluiten, zie boven. 
 
Werkgroep organisatie en communicatie. Drie opgaven: Stieneke van Heerikhuizen, Kees de 
Ridder, Marianne Goorhuis. De werkgroep is van start gegaan.  
 
Wil je een andere werkgroep maar staat die er niet tussen? Mail ons en laat het weten! 
 
Ter ondersteuning van de werkgroepen zijn beschikbaar: 
Annemarie Hofman (Grunneger Power) info@grunnegerpower.nl, 
Orville Frijde (Buurtkracht) 0629 010 316. 

 

https://grunnegerpower.us2.list-manage.com/track/click?u=11854043baa77c04b5fc2a02e&id=d9d5a5713c&e=6134efbbb9
https://grunnegerpower.us2.list-manage.com/track/click?u=11854043baa77c04b5fc2a02e&id=00666f10ad&e=6134efbbb9
https://grunnegerpower.us2.list-manage.com/track/click?u=11854043baa77c04b5fc2a02e&id=de3e182887&e=6134efbbb9
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Grunneger Power maakte ons ook opmerkzaam op onderstaande workshop. 

 

Workshop warmtebeeldcamera 

Met een warmtebeeldcamera worden de warmtelekken in de woning gemeten en 
resultaten uitgewisseld. Door te leren omgaan met een warmtebeeldcamera is het 
mogelijk om zelf warmtelekken in huis te detecteren en daarmee 
besparingsmaatregelen te bepalen. Een héél handige, makkelijke, en leuke manier om 
elkaar concreet te helpen in verduurzaming! Simon (van Paddepoel Energiek) en 
Richard (Grunneger Power) nemen ons allemaal graag mee in een workshop, zodat je 
daarna zelf op pad kunt om jezelf en onze buren te helpen. Iedereen is welkom bij 
deze workshop, neem je buren mee (wel even aanmelden) en  zeg het voort! 
 
Bij deze workshop worden ook  mensen uit andere wijken uitgenodigd. Je kunt je 
opgeven voor een van deze twee data: 

 14 januari (19:00-20:30) - Simon 

 23 januari (19.00-20.30) - Richard 

Opgeven is verplicht en kan via onderstaande groene knop. De locatie wordt nader 
bekend gemaakt. 

 

Ik geef me op voor de workshop  

 
 
Wij gaan ons sterk maken voor de aanschaf van een warmtecamera voor onze 
buurt. Als er dan een paar  mensen zijn die er mee kunnen werken, dan kunnen 
we veel buurtbewoners helpen bij de eerste stappen op weg naar verduurzaming. 
 
Elke tweede woensdag van de maand is er een energiecafé in buurtcafé de 
Molleboon, Nwe Ebbingestraat 117. Hier kunnen we ideeën en ervaringen over 
isoleren en verduurzamen  met elkaar uitwisselen.  Zelf hebben wij al heel wat tips 
overgehouden aan contacten met mensen in andere buurten en elkaar. Eerste 
keer zal zijn op 13 februari, van 19.00-20.30 uur. Kom, en neem buurtgenoten 
mee. 
 
De volgende bijeenkomst, waar we o.m. de eerste rapportage uit de werkgroepen 
zullen horen, zal plaatsvinden op 11 maart. Noteer de datum vast, nadere info 
volgt nog. De datum zal ook in Kop d’r Veur van februari bekend gemaakt worden. 
 
 

De werkgroep Organisatie en Communicatie, 
Marianne Goorhuis 
Stieneke van Heerikhuizen 
Kees de Ridder 
hortusenergiek@gmail.com 
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