
Uitnodiging
Duurzaam ontmoeten en energie besparen in Muiderberg, maandag 18 april in De Rijver

Betreft: duurzaam ontmoeten, de Buzz….komt naar Muiderberg

Geachte inwoner van Muiderberg,

Maandag 18 april bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom om in De Rijver kennis te maken met verschillende 
(lokale) initiatieven die een bijdrage leveren aan duurzaamheid in Muiderberg en elders in Gooise Meren. Met 
diverse duurzame activiteiten laten zij zien hoe leuk en makkelijk het is om samen met duurzaamheid en 
energie besparen bezig te zijn. Wij zien uit naar de ontmoeting met u en hopen u te inspireren om samen met 
ons een mooie duurzame beweging in gang te zetten.

Duurzame ontmoetingen
De ‘Altijd Werkplaats van het Gooise Meren Coöperatief’ toont bijvoorbeeld hoe je van afval weer waardevolle 
spullen maakt. ‘Groen Muiderberg’ vertelt over duurzamere oplossingen voor groen, natuur en landschap in en 
rond Muiderberg. U kunt met deze en met andere initiatieven en met elkaar in gesprek gaan over wat u drijft 
om met duurzaamheid bezig te zijn en hoe iedereen elkaar daarbij kan ondersteunen en versterken. Tussen 
18.00 – 19.00 uur kunt u genieten van het Taste before you waste restaurant. Vergeet u niet u daarvoor 
uiterlijk 14 april op te geven via de facebook pagina van het Gooise Meren coöperatief of stuur een mail aan 
gooisemerencooperatief@gmail.nl 

Avond over Energie besparen in Muiderberg
Wist u dat het de moeite waard is om uw huis energiezuinig(er) te maken door beter te isoleren? En dat 
zonnepanelen een beter rendement geven dan geld op uw spaarrekening? De onafhankelijke energiespecialist 
Hoom laat u ’s avonds om 19.30 uur in De Rijver zien dat er veel winst te behalen is: een lagere 
energierekening en meer comfort in uw huis. Aan de hand van vooronderzoek van woningen uit Muiderberg 
presenteert Hoom een collectieve energie bespaar actie voor Muiderberg.

Als bijlage treft u het gehele programma van de dag aan.

Tot ziens in De Rijver! Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Gerben Struik, wethouder van o.m. milieu en 
duurzaamheid, Gemeente Gooise Meren

Kees Hogenbirk, Gooise Meren Coöperatief

Thijn Westermann, Groen Muiderberg
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Programma

Duurzaam ontmoeten: de Buzz….komt naar Muiderberg!

Datum Maandag 18 april
Tijd Start om 16.00 uur tot 21.30 uur

18.00 – 19.00 uur Taste before you waste restaurant
Locatie In en om De Rijver, Nienhuis Ruyskade 26, 1399 HH Muiderberg

16.00 uur Duurzame ontmoetingen 
Recycle, upcycle, zero waste, slow food, biologische educatie, gezond eten en leven, 
lokale munt, oplaadpalen, groen Muiderberg, zorgboeren…. 

Vanaf 16.00 uur kunt u kennis maken met lokale initiatieven die allemaal een bijdrage leveren 
aan een duurzaam Muiderberg / Gooise Meren. Een gezellig bont geheel dat bestaat uit 
mensen met passie voor maatschappelijk betrokken en verantwoord leven en ondernemen. 
Ontmoeting & Inspiratie staan centraal.

18.00 uur Taste before you waste restaurant
Eet u mee met Taste before you waste?
Meldt u dan uiterlijk 14 april aan op gooisemerencooperatief@gmail.nl
De kosten voor mee-eten bedragen € 3,00.

19.30 uur Avond over Energie besparen in Muiderberg

Aftrap
Wethouder Gerben Struik van o.m. Milieu en Duurzaamheid en wijkwethouder opent de 
avond. Daarna vertellen diverse organisaties als de Dorpsraad, Groen Muiderberg en Gooise 
Meren Coöperatief wie zij zijn.

Mogelijkheden voor energiebesparing
Aan de hand van voorbeelden uit Muiderberg gaan medewerkers van Hoom in op vragen als: 
welke energiebesparende maatregelen zijn belangrijk in mijn buurt, hoeveel kan ik besparen 
op mijn energierekening, welke maatregelen maken mijn huis warmer en comfortabeler, wat 
zijn de kosten voor maatregelen en wat levert het op voor het milieu? Daarnaast is er ook 
voldoende gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen.

Collectieve actie
Speciaal voor Muiderberg is er een collectieve actie voor vloerisolatie, bodemisolatie, 
spouwmuur isolatie, Hr-ketels en zonnepanelen. Voor elke maatregel zijn offertes 
opgevraagd bij drie zorgvuldig geselecteerde bouw- en installatiebedrijven, zoveel mogelijk 
lokaal. Als voldoende mensen geïnteresseerd zijn, geldt een aantrekkelijke korting. Wilt u 
meedoen, dan krijgt u persoonlijke begeleiding van de coaches van Hoom.

21.00 uur Gelegenheid voor ontmoeting
U kunt nader kennis maken met adviseurs van Hoom en intekenen op de collectieve actie 
energie besparen. Verder presenteren diverse lokale organisaties als de Dorpsraad, Groen 
Muiderberg, lokale installateurs en het Gooise Meren Coöperatief zich. 
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Win een lampje op zonne-energie
Op de avond reikt Hoom ook een Waka-Waka lamp uit. Dit lampje op zonne-energie wordt verloot onder de 
eerste bewoners die het buurtonderzoek invullen op www.maakjehuishoom.nl/muiderberg. 

(z.o.z.)

Meer informatie

Op www.maakjehuishoom.nl/muiderberg vindt u meer informatie over samen energie besparen. Heeft u nu al 
vragen dan kunt u contact opnemen met Hoom, via info@maakjehuishoom.nl of (088) 19 11 888.

Stichting Groen Muiderberg beschermt natuur, milieu en landschap in Muiderberg en wil bewustwording en 
betrokkenheid daarover vergroten bij gemeente en inwoners. Meer informatie is hier te vinden: 
http://groenmuiderberg.blogspot.nl 

Gooise Meren Coöperatief is een open platform in oprichting, dat bestaat uit mensen met passie voor 
maatschappelijk betrokken en verantwoord leven en ondernemen en toekomstgericht denken. Friskijkers, 
dwarsdenkers en gewoon-doeners, die geloven in de creativiteit, kennis en kracht van de lokale gemeenschap. 
Met de overtuiging dat alleen samenwerking een duurzame toekomst dichterbij brengt!  Meer informatie is te 
vinden op facebook. U kunt ook contact opnemen via gooisemerencooperatief@gmail.com 

De Buzz... is een initiatief van het Gooise Meren Coöperatief. Zij organiseert deze middag en avond samen 
met Groen Muiderberg, Dorpsraad Muiderberg en Gemeente Gooise Meren.
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