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Nieuwsbrief nr 3, maart/april 2020 
  

  

 

In deze bijzondere tijd geen uitgebreide nieuwsbrief, maar 

slechts een kort berichtje.  Alle activiteiten van Duurzaam 

Lopikerwaard staan momenteel op een laag pitje. Voorlopig zijn er 

tot 1 juni a.s. geen activiteiten waarbij meerdere mensen 

betrokken zijn. Het onderlinge contact is beperkt tot het meest noodzakelijke en 

vindt plaats via beeld- en spraakverbindingen. 

 

Zoals het zich nu laat aanzien is de eerste activiteit die plaats gaat vinden 

de Jaarmarkt op 13 juni in Lopik. Laten we hopen dat alles dan weer zo’n beetje als van 

ouds is...... We informeren jullie tijdig als de Jaarmarkt door kan gaan. Ook staat er 

voor 16 juni een avond gepland met agrariërs met als thema “zon op dak”. Hopelijk zijn 

we dan zodanig verlost van het om zich heen grijpende virus dat dit plaats kan vinden. 

  

Het gezamenlijk opruimen van het zwerfafval is tijdelijk stil gezet. Op individuele 

basis (en we zijn verheugd te kunnen melden dat het 

aantal zwerfvuilambassadeurs inmiddels de 50 voorbij is) wordt dit nog wel gedaan. 

Met enige regelmaat gaan nu ook bewoners van Philadelphia in Lopik, als dagbesteding, 

zwerfvuil opruimen.   

  

Het Repair Café  is tot nader bericht gesloten. De geplande informatie-avond 

over regentonnen en sedumdaken is tot nader bericht uitgesteld. 

  

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Lopik voor de Regeling Reductie 

Energieverbruik (RRE) is binnen. We gaan zodra dit weer mogelijk is kijken hoe we 

eigenaren van een woning in de gemeente Lopik zover kunnen krijgen dat ze overgaan 

tot het (verder) verduurzamen van hun woning en hoe we ze daarbij kunnen helpen. 

  

In korte tijd is er in de wereld veel veranderd. We voelen allemaal de gevolgen van het 

coronavirus, thuis of op het werk, maar ook op de wijze waarop we met elkaar omgaan. 

Het is een onzekere tijd maar samen gaan we het redden als we ons aan de 

maatregelen van het RIVM en de regering houden. 

  

Actuele informatie over het Coronavirus 

  

Allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Denk goed aan jezelf en blijf gezond. 

 

  

https://mailchi.mp/b117b48606d2/nieuwsbrief-duurzaam-lopikerwaard?e=%5bUNIQID%5d
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
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