CALorie is de lokale energiecoöperatie van Castricum van en voor inwoners.
Een burgerinitiatief dat werkt aan een energie-onafhankelijk Castricum.
Stap voor stap willen wij in onze eigen energiebehoefte voorzien. Dit kan
door te besparen, isoleren en zelf duurzame energie te produceren.
Word lid en profiteer van onze activiteiten!

Wat doen wij
CALorie zet projecten op die de
productie van duurzame energie
mogelijk maken. Wij hebben contacten met het gemeentebestuur
en met regionale en landelijke
energiecoöperaties.
Zonne-energie: het oprichten van
coöperatieve zonne-centrales, zodat mensen zonder goed dak ook
zonnestroom kunnen opwekken.
Windenergie en Bodemenergie:
voorlichting en discussieavonden.
Besparen: isolatieprojecten opzetten in straten met oudere huizen.
e/Neutraal: bestaande huizen
aanpassen tot een woning met
energienota nul. In samenwerking
met lokale aannemers.
CALorie en Greenchoice
Ben je ook klant van Greenchoice,
dan sponsort Greenchoice ons
jaarlijks voor ieder lid. Wel even
laten weten! Hoe dat werkt lees je op
www.calorieenergie.nl

COÖPERATIEVE
ZONNE-CENTRALES
Nieuwsbrief – Lid worden
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
of word direct lid (20 euro per jaar).
Lid worden van CALorie doe je om
invloed te hebben op de besluitvorming, om te helpen Castricum
energieneutraal te maken en de
CO2 uitstoot sneller te beperken.
Èn je energierekening omlaag te
brengen! Actief deelnemen? Enthousiasme en positieve instelling
is vooral wat telt om mee te doen.

CALORIE EN
GREENCHOICE

WWW.CALORIEENERGIE.NL

OLIEBARONNEN? CALorie kiest voor lokaal opgewekte energie!

EERSTE ZONNECENTRALE
VAN CASTRICUM
Hoogtepunten:
• Isolatie-acties in straten en buurten.
• Actieplan duurzame energie met gemeente.
• Zelf opwekken: zon-, wind-, bodemenergie.
• Samenwerking met Transition Towns.
• Klimaattop leerlingen Jac P. Thysse.
• Project Nul-op-de-meter met lokale aannemers.

• Collectieve, lokale inkoop zonnepanelen.
• Zonnepanelen op schooldaken.
• Eerste Castricumse Zonnecentrale Schulpstet.
• Werven nieuwe Zonnecentrales.
• Veelbelovende windgenerator op huizen.
• Deelname DECRA windmolen Boekelermeer.

”blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief:
www.calorieenergie.nl/nieuwsbrief”
Marleen: “Meedoen met een
optimistische en vrolijke club met
een goed en haalbaar duurzaam
doel: daar krijg ik energie van!”

“MEEDOEN OP JE EIGEN
MANIER”

Piet: “Ik zet me in voor CALorie
omdat ik geïnteresseerd ben in
nieuwe technieken. En deze
toepassen en ten goede te
gebruiken in Castricum.
Jurgen: “Er gebeuren veel spannende dingen buiten Castricum
op het gebied van duurzame
energie. Ik wil die ontwikkelingen
naar Castricum brengen.“
Sven: “CALorie is voor mij een manier om op een praktische manier
aan een beter milieu te werken.
Gewoon in mijn eigen dorp, het
resultaat is snel zichtbaar.“

Enkele leden van CALorie:
Jurgen, Marleen, Piet, Sander met Merel,
Leonie, Arie, Sven met Karel en Loes.

Sander: “Ik vind het leuk om
zowel via mijn werk als lokaal
vanuit CALorie duurzaamheid
in de praktijk te brengen.“

Leonie: “Bij CALorie kan iedereen
meedoen op zijn eigen manier.
Ik schrijf veel teksten, dat vind ik
het leukste.”

Ik word graag lid!
Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief*
Neem contact met mij op, ik heb een vraag.
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Tel.:

Woonplaats:
* E-mailadres:

Stuur het ingevulde formulier naar Stationsweg 9, 1901 AA
Castricum of mail naar leden@calorieenergie.nl

