
 

  



 

Energie & Duurzaamheid festival Zuidoost 

Op 14, 15 en 16 mei 2019 organiseert stadsdeel Zuidoost  
in het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150   
een Energie & Duurzaamheid festival voor en door bewoners.  
 
Tijdens het festival is er een energiemarkt van 17.00 - 19.00uur  
en worden er in de commissiekamers workshops aangeboden door  
stichting !Woon, COCRATES en de Gemeente Amsterdam. 
 
!Woon kamer: 

 Dinsdag 14 mei 19.00 – 21.00 uur: Eigenwijze buurtspel Ontwikkelbuurten en aardgasvrij  

 Woensdag 15 mei 19.00 – 21.00 uur: Wat gebeurt er in de startwijk H-buurt Aardgasvrij? 

 Donderdag 16 mei 19.30 – 21.00 uur: VvE cursus Groen MJOP(meer jaren onderhoudsplan)  
 
COCRATES kamer: 

 Dinsdag 14 mei 19.00 - 21.00 uur: Gaasperdam SLIM naar QuickFit aardgasvrij, met GroenGas  

 Woensdag 15 mei 19.00 - 21.00 uur: Besmettelijke BUURTKracht 

 Donderdag 16 mei 19.00 - 21.00 uur: Zonnepanelen voor iedereen, dankzij postcoderoos 2.0  
 
Gemeente kamer: 
Krijgt nader invulling! 
 
Heeft u interesse in de workshop “Wat gebeurt er in de startwijk H-buurt Aardgasvrij” of  
de workshop “Eigenwijze buurtspel Ontwikkelbuurten en aardgasvrij”?  
Meldt u zich dan onder vermelding van uw naam en telefoonnummer aan  via zuidoost@wooninfo.nl  
 
Heeft u interesse in de VvE cursus Groen MJOP?  
Meldt u zich dan onder vermelding van uw naam en telefoonnummer aan via  aanmelden@wooninfo.nl 
 
Heeft u interesse in een van de workshops van COCRATES?  
Meldt u zich dan onder vermelding van uw naam en telefoonnummer aan via  anne.stijkel@cocreatie.nl 
 

Het Energie & Duurzaamheid festival is geen festival, zonder gezelligheid.  
Op de eerste etage is een Energiemarkt, met duurzame hapjes & drankjes en muziek van DJ Quinzo.  

See you there! 
 

Op de Energiemarkt vindt u informatie over de energiecoach, isolatie, circulaire wijkeconomie, duurzame 
buurtinitiatieven en werkgelegenheid.  

Met dank aan 02025, Groenplatform Zuidoost, Bloei en Groei, stichting SES, Thuisbaas, Metabolic, HvA, 
ROC, Jobhunters, COCRATES, Zuiderlicht, Technotrend, Ons ZO!, ZO-ZZP, SABO, FENIX en IAM Young.  

 
Kom voor informatie en groei of ontmoet de energiecommissaris van jouw eigen buurt.  

 
Meer info: www.zo-duurzaam.nl 

 

Wilt u geld besparen op uw energierekening ? 
De energiecoach geeft u gratis advies en bespaarproducten. 

Meldt u aan via 020 – 5230 190 of via de website www.wooninfo.nl/energiecoach 
 

 

mailto:zuidoost@wooninfo.nl
mailto:aanmelden@wooninfo.nl
mailto:anne.stijkel@cocreatie.nl
http://www.zo-duurzaam.nl/

