Duurzame Energie Avond
vrijdag 7 december 2007 van 20:00 - 23:00
op locatie De Wijnhoeve, Kapelstraat 29 te Heeze
Onderwerpen en sprekers

Peak-Oil

Gepresenteerd door niemand minder dan de voorzitter
van Peak-Oil Nederland (www.peakoil.nl): Rembrandt
Koppelaar. Hij zal uitleg geven over de eindigheid van
onze belangrijkste energiebron – olie – en de
consequenties ervan; wat dit betekent voor ons burgers.
Deze uitleg brengt je met beide benen op de grond, en je
kijkt uit naar de oplossingen die nog worden
gepresenteerd door de volgende sprekers.

Concentrated Solar Power

De drijvende kracht van CSP in Nederland; de heer Evert H. du Marchie van
Voorthuysen, directeur van de Stichting Gezen (www.gezen.nl), vertelt over
Concentrating Solar Power. Hoe een gebied van 700 x 700 km aan de
energievraag van de wereld zou kunnen voldoen, en wat dit voor voordelen biedt
aan (West)-Europa en Noord-Afrika.

Wind-Energie

Hier zal Dick van Elk, voorzitter van de windcoöperatie De Windvogel
(www.windvogel.nl), legt uit wat de meest veelbelovende huidige duurzame
energieopwekker voor Nederland kan betekenen voor onze energievoorziening nu
en in de toekomst. Hij heeft een model bedacht waarbij wij burgers zelf de eigen
energie opwekken en dus direct ons steentje bijdragen aan een duurzame
toekomst voor onszelf en onze kinderen!

Energie in en om het huis

Nu nog dichter bij huis; wat zelf te doen aan energie-opwekking, en wel met
de zon! Jeroen van Agt, oprichter van OliNo (www.olino.org) vertelt uit
eigen ervaring hoe verslavend een 2500 W zonne-energie installatie is. Met
de komende subsidiëring van de overheid is dit weer economisch
rendabeler te maken voor ons allen.
Ook binnen het eigen huis, de verlichting. Marcel van der Steen, oprichter van
OliNo (www.olino.org) heeft met vallen en opstaan geleerd dat spaarlampen en
de nieuwere led-lampen goed toepasbaar zijn in de verlichting binnenshuis.
Hierbij zijn grote besparingen te realiseren, als je maar weet waar je op moet
letten. En we maken het visueel!

Inschrijven en kosten en meer info

Middels een email naar: aanmelding@olino.org
Kosten voor deze avond zijn 10 € p.p., over te maken op giro: 309 28 67 tnv OliNo te Veldhoven
Aantal plaatsen is beperkt, eerste betaalde aanmeldingen gaan voor. U krijgt een bevestiging per email.
Bij vragen of onduidelijkheden: gebruik email of 06-10685460 (Marcel) en 06-22556178 (Jeroen)

Locatie en Routebeschrijving
De Wijnhoeve, zaal De Hooizolder
Kapelstraat 29
5591 HC Heeze
(12 km vanaf Eindhoven)

tel: 040 - 226 16 86
http://www.hooizolder.nl/wijnhoeve/
Let op, Heeze heeft een treinstation.
Vanaf het station is het ongeveer 15 minuten lopen (1.1 km).
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