
Activiteitenoverzicht 2021 - De Omwentelaars  
 
 
18 Januari 2021: 
Op welke manier kun je geld duurzaam uitgeven?  
Tijdens de 9e impactavond op maandag 18 januari is in samenwerking met Omwentelaar 
Ludo Simons een programma samengesteld over bijzondere manieren van omgaan met geld. 
Want de manier waarop je geld besteedt, draagt mede bij aan een duurzame wereld.  
 
Geld besteden is een breed begrip, daarom praten we tijdens deze avond verder over de 
volgende onderwerpen:  
 
· Pay forward - Betalen voor diegene die na je komt;  
· True pricing - De echte prijs betalen;  
· Circulair geld - Ander geld gebruiken;  
· Initiatieven steunen - Met geld initiatieven steunen die je waardevol vindt;  
· Persoonlijke ontwikkeling - Geld uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling i.p.v. spullen 
kopen.  
 
In het eerste deel leggen we kort uit wat de onderwerpen precies inhouden. Vervolgens 
gaan we aan de slag hoe we dit in ons eigen leven kunt toepassen. Heb jij goede 
voorbeelden? Dat horen we natuurlijk graag! Deel je het hieronder met ons bij de reacties?  
 
Tijdens het impactgesprek gaan we vragen om je fictieve geld ergens op in te zetten voor 
2021. Het is daarom fijn als je tijdens deze avond een groot vel papier, een pen en 10 
papiertjes die voor geld kunnen spelen klaarlegt.  
 
In het tweede deel gaan we in groepen van 4 personen in gesprek over je keuzes en 
beweegredenen. Ieder heeft namelijk zijn of haar eigen ideeën waarmee we elkaar weer 
kunnen inspireren.  
 
In het derde en laatste deel verzamelen we de uitkomsten: Hoeveel gaat naar ieder potje en 
welke opties zijn er lokaal in de omgeving?  
 
Vanwege de coronamaatregelen vindt deze avond online plaats via ZOOM. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om aan te sluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Stuur een berichtje 
naar info@deomwentelaars.nl om je aan te melden en dan krijg je vlak voor de start van de 
avond een mail met de benodigde ZOOM gegevens.  
 
Vanaf 19.20 uur staan we online voor je klaar.  
Om 19.30 uur beginnen we en om 21.30 uur sluiten we af.  
 
We hopen je van harte te mogen begroeten op maandagavond de 18e! 
 
 
  



21 Februari 2021 
Zwerfafval bestrijden. Hoe kun je impact maken? 
Omwentelaar Ad Jans heeft het idee geopperd om in februari een excursie zwerfafval 
bestrijden te organiseren. Gezien de huidige corona maatregelen hebben we ervoor gekozen 
om de excursie coronaproof op te zetten. In samenwerking met Omwentelaar Dion Nijskens 
is er het volgende programma uitgerold. Wij kijken nu al uit naar februari! Doe je mee?  
 
Om zwerfafval (bij de bron) aan te kunnen pakken is de hulp van veel mensen nodig. Samen 
bouwen we een beweging die druk uitoefent om op hoog niveau maatregelen te nemen 
door politiek en bedrijven. Ook kan het bij andere mensen stimuleren om positief gedrag te 
vertonen.  
 
Tijdens dit impactgesprek laat Dion Nijskens aan de hand van vele beelden zien waarom de 
aanpak van zwerfafval nodig is, welke (succesvolle) acties er al lopen om de hoeveelheid 
zwerfafval te verminderen en hoe de app https://www.litterati.org/ bij kan dragen om 
vervuiling door zwerfafval in kaart te brengen.  
 
Na het impactgesprek ga je (eventueel samen) in een door jezelf gekozen en afgebakend 
gebied een uur zwerfafval opruimen en in kaart brengen. Na afloop delen we de informatie 
met elkaar en bepaal je wat je concreet kan gaan doen om zwerfafval tegen te gaan.  
 
Het programma:  
Online impactgesprek door Dion Nijskens: 10.00 – 11.00 uur  
Zelf aan de slag in je eigen omgeving: 11.00 uur – 12.00 uur  
Uitkomsten delen op deomwentelaars.nl: 12.00-12.30 uur (Mag ook op een later moment 
die dag als je de smaak van het afval rapen te pakken hebt gekregen.)  
 
Wat heb je nodig?  
Voor het opruimen van het zwerfafval is het nodig om een zak te hebben om het afval in te 
verzamelen, (werk)handschoenen, eventueel een grijper en de app Litterati op je mobiele 
telefoon.  
 
Dag en datum: Zondag 21 februari van 10.00 uur – 12.30 uur  
Locatie: we starten online via ZOOM en daarna zelfstandig het veld in.  
 
Afbeelding: Jeroen Kuit - De Limburger 
 
 
  



4 Maart 2021 
Hoe kunnen professionals hun krachten bundelen richting het bedrijfsleven?  
In 2021 willen we als Omwentelaars naast de bekende Impactgesprekken over wat je zelf 
kunt doen omtrent Duurzaamheid, ook aandacht gaan besteden aan hoe we als 
Omwentelaars samen een grotere impact kunnen hebben. Dit is nieuw voor ons als 
organisatie en dit wordt de eerste avond over dit onderwerp.  
 
Omwentelaar Haiko Meelis wil graag stappen zetten in het verduurzamen van bedrijven. 
Aangezien duurzaamheid een breed begrip is, wil hij graag de krachten bundelen met andere 
professionals die graag willen werken aan een duurzame wereld. Als netwerk kunnen we 
onze professionele ervaringen inzetten rondom dit thema. Ben je een professional en ben je 
benieuwd welke rol je daarin kan spelen? Dan zien we je graag op donderdag 4 maart. We 
hopen dat we tegen die tijd weer fysiek mogen afspreken. Hierover volgt later bericht.  
 
Wat gaan we deze avond doen? De agenda bestaat uit 3 onderdelen;  
 
Introductie: deze groep kan de start betekenen van een onderling samenwerkingsverband in 
de regio.  
Het idee is dat deze groep experts sparringpartner wordt van bedrijven en besturen in en om 
Roermond. Het idee is dat het traject begint met een assessment gebaseerd op de Donut 
Economie-theorie, aangepast op bedrijven. Dit omdat het een toegankelijk model is dat 
duurzaamheid heel breed insteekt. Om vervolgens veranderingen te gaan invoeren met hulp 
van de experts op de diverse deelgebieden. Haiko Meelis zal dit in maximaal een half uur 
toelichten.  
 
Ervaringen verzamelen  
• Om bedrijven écht op weg te helpen, hoe pak je dat aan?  
• Hoe vinden we de juiste mensen op de juiste plaats binnen het bedrijf dat daadwerkelijk 
wil starten met duurzaamheid en een dergelijk assessment zou willen doen?   
• Hoe vinden we professionals die mee willen doen?  
In dit deel van de avond verzamelen we persoonlijke ervaringen met wat wel en niet werkt.  
 
Bedrijf voor pilot?  
Het idee is dat de Omwentelaars-organisatie voor een pilot de paraplu kan zijn. Het zou 
super zijn als de avond eindigt met het vinden van een eigenaar/bedrijf die graag aan zo’n 
pilot wil meewerken. Heb je iemand op het oog die wellicht wil meewerken, dan horen we 
het graag! Ook als je deze avond niet aanwezig kan zijn.  
 
Doe je mee?  
Zie je het zitten om samen met andere professionals aan de slag te gaan, dan zien we je 
graag op 4 maart. We hopen dat we tegen die tijd bij elkaar kunnen komen, maar we 
wachten even de maatregelen af die dan gelden.  
 
Datum/tijd: 4 maart, 19:30 tot 21:30  
Locatie: We willen graag bij elkaar komen voor deze avond, meer informatie volgt.  
Aanmelden is mogelijk via info@deomwentelaars.nl  
 



14 Maart 2021 
Klimaatalarm 2021 
Op zondag 14 maart om 14:00 komen Nederlanders in 35+ steden in actie, om voor de 
verkiezingen op 17 maart te protesteren voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.  
 
Wij luiden gezamenlijk het alarm met andere organisaties zoals Milieudefensie, FNV, 
Extinction Rebellion, Greenpeace, Oxfam Novib en vele anderen. Wij als Omwentelaars 
steunen deze actie en willen ook graag een steentje bijdragen.  
 
Het is tijd voor actie  
Wij willen omschakelen naar een duurzame en meer lokale economie waarbij niet oneindige 
groei voorop staat, maar harmonie met onze omgeving. Het weer wordt ieder jaar warmer 
en extremer, met meer kans op droogte, storm en overstromingen. Ook is 70% van alle 
wilde dieren ter land en ter zee in de laatste 50 jaar gestorven. Wij doen deze dag mee 
omdat we een mooiere, duurzame toekomst wensen voor ons en onze kinderen.  
 
Hoe kun je in actie komen voor 14 maart?  
Meld je online aan via: www.klimaatmars2021.nl voor het digitale programma en doe mee, 
door een poster of tekening voor je raam te hangen, met jouw boodschap of kreet om 
aandacht te vragen voor het klimaat. Wil je jou boodschap nog verder verspreiden? Lever 
dan op maximaal A4 formaat jouw boodschap in. Stuur een mail naar info@klimaatalarm-
roermond.nl voor de inleverpunten. Wij hangen deze dan op 14 maart tijdens het 
klimaatalarm op in de stad tussen 14 en 16 uur. Samen laten we onze stem horen voor een 
eerlijk klimaatbeleid, juist ook voor de toekomst van deze kinderen.  
 
Stem op 17 maart voor het klimaat  
Een eerlijk en effectief klimaatbeleid is niet vanzelfsprekend: jouw stem is onmisbaar. Wij 
zijn allemaal verantwoordelijk voor een betere toekomst, dus laat je stem horen tijdens de 
verkiezingen. 
 
 
  



21 Maart 2021 
Opruimactie Maasbosjes Roermond 
Hallo allemaal,  
 
Op zondagmorgen 21 maart wil ik tussen 9 en 12 uur een opruimactie organiseren. Het gaat 
om het opruimen van zwerfafval in twee Maasbosjes ten zuiden van de N280 tussen Horn en 
Roermond (zie plaatje). Op deze plekken is nog nooit een algehele opruimactie geweest en 
ze zijn dan ook zwaar vervuild. Ik wil met in totaal (en maximaal) 20 personen op gaan 
ruimen (in ieder bosje 10 personen - die ieder hun eigen strook van zo'n 20-25 meter breed 
schoonmaken - ook om afstand te houden in verband met de coronaregels). Omdat het 
afvoeren van het afval door het terrein lastig is heb ik één persoon gevraagd om met een 
bootje te komen zodat het afval via het water kan worden afgevoerd. Deze heeft al 
toegezegd.  
 
Aandachtspunten algemeen:  
- De actie gaat alleen door als het weer het toelaat. Dus niet bij verwachte storm of zware 
regenval. Dan zal ik zoeken naar een alternatieve datum.  
- Deze actie is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.  
- Het terrein is op flink wat plekken moeilijk begaanbaar, vooral door aanwezige struiken 
(ook soms met doorns zoals bramen en rozen). Je zult ook af en toe moeten bukken, kruipen 
of over iets heen klimmen.  
- Doe oude, stevige kleren en schoenen aan. Hou er rekening mee dat ze kunnen lijden 
(krasjes of haakjes) door het werk in dit gebied.   
- Als je eigen opruimmaterialen hebt (grijpstok, handschoenen) neem die dan bij voorkeur 
zelf mee. Grijpstokken zijn handig om bij afval tussen struiken te komen.  
- Ik regel vuilniszakken en neem ook extra handschoenen en grijpstokken mee (dat laatste 
moet nog bevestigd worden door de gemeente Roermond).  
- In dit gebied kun je soms heel oud afval vinden (uit de vorige eeuw) of afval dat afkomstig 
is uit België, Duitsland of zelfs Frankrijk. Als je speciale vondsten doet hoor ik het graag.  
- In het gebied kun je soms ook leuke dieren zien. De bever is er regelmatig, maar ik zag ook 
een keer een hermelijntje. Eind april zitten hier ook nachtegalen (die over het verkeersgeluid 
heen proberen te zingen).  
 
Bosje 1:  
- Dit bosje is alleen goed toegankelijk vanaf de Kanaalweg-Oost. Hier is ook een 
parkeerplaats en zullen we op het eind ook het afval neerzetten.  
- In het gebied heeft iemand een 'hutje' met aangespoeld materiaal gebouwd. Hij gebruikt 
dit om samen met een vriend te vissen. Dat hutje laten we staan.  
 
Bosje 2:  
- Dit bosje is alleen goed toegankelijk vanaf de parkeerplaats van camping/jachthaven 
Hatenboer. De slagboom is dicht, maar er kan in de berm geparkeerd worden. Hierover heb 
ik overleg gehad met de beheerder van dit terrein. Met de fiets kun je tot de ingang van het 
bosje komen.  
- In het gebied heeft een tijdje iemand (dakloze) gewoond. Vanaf december is hij vertrokken. 
Naast het aangespoelde afval heeft hij ook veel afval achtergelaten.   
 



Wil je meedoen? Stuur mij dan even een mailtje op d.j.w.nijskens@versatel.nl of een appje.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dion Nijskens  
06-54750679 
 
 
  



27 Maart 2021 
Opruimactie deel 2 zwerfafval Maasbosjes op 27 maart  
De enorme stapel zwerfafval die we zondag achterlieten, laat ons niet los. Een aantal 
mensen willen terug voor een vervolg en we kregen reacties van mensen die willen helpen. 
Daarom organiseren we komende zaterdag 27 maart een tweede ochtend om samen aan de 
slag te gaan van 9 tot 12 uur.  
 
Het duurt namelijk niet lang meer voordat de boel daar weer dicht groeit met struiken en 
brandnetels. De natuur gaat ondertussen gewoon zijn gang en plastic vergroeid in de 
struiken. Tussen het zwerfafval zat zelfs een broedende vogel. Het is een illusie dat we het 
komende zaterdag opgeruimd krijgen. Maar alles wat we nog kunnen opruimen is mooi 
meegenomen en ligt er niet weer twee seizoenen te wachten.  
 
We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen meehelpen. Aanmelden kan eenvoudig via 
onderstaand formulier. Heb je géén materiaal zoals een prikker en handschoenen? Stuur dan 
een mail naar info@deomwentelaars.nl, dan zorgen we voor voldoende materiaal.     
 
We starten bij het bosje bij de Hatenboer. Mocht de groep te groot worden dan splitsen we 
op. We houden ons aan de corona maatregelen door zoveel mogelijk afstand van elkaar te 
houden. We vragen ook of iedereen zelf drinken mee kan nemen.   
 
Een foto is toegevoegd om een indruk krijgen van wat er nu nog ligt. Hier zijn dus al 60 
vuilniszakken en veel ander grof afval verwijderd. Zelfs na 3 uur werk ligt deze hoeveelheid 
zwerfafval er nog steeds.  
 
 Kun je zelf niet, dan kan je helpen door deze actie te delen. 
 
 
  



1 April 2021 
Impactgesprek: Elke dag een vakantiegevoel; hoe creëer je zelf het avontuur? 
Tijdens dit online impactgesprek gaan we je leren hoe je goedkoop, duurzaam en met een 
portie avontuur een onvergetelijke manier vakantie kunt vieren. En niet alleen tijdens die 
paar weken per jaar dat je vakantie hebt, maar hoe je ieder vrij moment het vakantiegevoel 
zou kunnen ervaren.  
 
Stienke Postulart vertelt hoe zij na een periode van meerdere vliegvakanties per jaar een 
nieuwe weg heeft gevonden in vakanties beleven. Hoe duurzamer leven ook haar ideeën 
over vakanties heeft veranderd. We gaan samen aan de slag om terug te gaan naar de kern 
van “op vakantie gaan”. Welke (vakantie)ervaringen zijn je mooiste herinneringen en 
waarom?  
 
Jan Kluskens is één en al avontuur. Hoe kun je van een gewone dagelijkse wandeling een 
avontuurlijke wandeling maken? Jan laat je zien hoe je nieuwe wegen kunt ontdekken door 
op een andere manier ergens tegenaan te kijken. Jan bedacht zich op een dag dat hij een 
rondje rondom Limburg wilde wandelen. Zonder geplande route en de omgeving als 
kompas. Hier lees je zijn verhaal -> https://www.linkedin.com/pulse/niet-op-het-juiste-pad-
jan-kluskens/  
 
We gaan vervolgens in groepjes aan de slag om met elkaar een avontuur te bedenken. Wat 
kunnen we in het paasweekend gaan doen om er een onvergetelijk weekend van te maken? 
Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan nu aan voor het impactgesprek op 1 april van 19.30-
21.30 uur. Vlak voor de start krijg je per mail de zoom link gestuurd.  
 
En omdat dit zo’n mooie video is, hierbij een voorproefje: https://vimeo.com/197923279 
 
 
  



14 April 2021 
Informatiebijeenkomst 14 april om 19.30 u. project collectieve Zonnedaken RoerOm 
Energie  
Op woensdagavond 14 april a.s. organiseert Coöperatie RoerOm Energie vanaf 19.30 uur een 
(online) informatiebijeenkomst over het project collectieve Zonnedaken in Roermond. 
RoerOm Energie wil inwoners van Roermond helpen met energiebesparing en samen 
betaalbare duurzame energie te realiseren. Onlangs stelde gemeente Roermond aan 
RoerOm Energie daken beschikbaar van gemeentelijke panden om collectieve zonnedaken 
te realiseren met behulp van een zogenaamd “postcoderoosproject nieuwe stijl”.  
 
Voor wie  
Een postcoderoosproject is vooral interessant voor mensen die zelf geen geschikt dak 
hebben om zonnepanelen op te leggen of in een huurhuis wonen, maar toch graag 
duurzame zonne-energie willen opwekken. Maar ook inwoners die zelf al zonnepanelen op 
hun dak hebben liggen of gewoon willen investeren in lokaal opgewekte duurzame energie, 
kunnen deelnemen.  
 
Meer weten?  
Wilt u meer weten over RoerOm Energie of over het postcoderoosproject “Zonneroos 
RoerOm Energie”? Bezoek de website: www.RoerOmEnergie.nl en meld u aan voor de 
(online) informatiebijeenkomst via: info@Roeromenergie.nl. Mocht u verhinderd zijn op 14 
april, geen nood. Meldt u aan en ontvang na 14 april per mail een link om de bijeenkomst te 
kunnen terugkijken. Ook houden we u dan op de hoogte van toekomstige 
informatiebijeenkomsten over dit project. 
 
 
  



28 April 2021 
Avond met complex vraagstuk: over de economie van de toekomst 
De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt 
wereldwijd sterk toe. Nederland heeft daarom als doel om in 2050 een circulaire economie 
te zijn. Om dat te halen moeten we zo snel mogelijk gaan veranderen. Op 28 april gaat ons 
filosofische gesprek daarover. Wat is een circulaire economie eigenlijk? Wie is aan zet: 
producent, consument of overheid? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de vele woningen 
die gebouwd en verbouwd moeten gaan worden?  
 
In ons gesprek gaan we aan de hand van bijdragen van een drietal sprekers het thema 
verkennen, de dilemma’s met elkaar bespreken en ontdekken wat er al gaande is en wat er 
nog zou kunnen worden opgepakt.  
 
We starten om 19.30 uur:  
19.30 -19.45 uur: Trees van der Schoot verzorgt de aftrap. Kennen mensen het onderwerp 
goed en weten we als samenleving wat we met het onderwerp aan moeten?  
 
19.45 – 20.30 uur: in groepen krijgen we een presentatie van 10 minuten van een 
inhoudsdeskundige (Simon Duinmans, Gerard Nizet, Ad Vogels en Theo Stassen sluiten aan). 
Zij vertellen hierin over hun expertise en gaan daarna met de groep het gesprek aan met de 
deelnemers in het groepje.  
 
20.30 - 20.35 uur: Een korte pauze  
20.35 - 20.55 uur: We komen weer allemaal bij elkaar en daar vertellen de aangevers wat 
hen is opgevallen in het groepje.  
 
21.00 uur: de avond wordt afgerond. Zoom blijft daarna open, zodat mensen die door willen 
kletsen terug kunnen gaan naar hun groepje (zelfde groepjes als eerste keer) om eventueel 
door te praten als het te kort was. De inhoudsdeskundigen blijven ook tot ca 21.30 uur 
beschikbaar te zijn voor vragen of een gesprekje.  
 
Heb je zin om mee te praten? Meld je dan aan via onderstaande knop. 
 
17 Mei 2021 
Communicatieworkshop: Inspirerend zijn! 
Omwentelaar Mirthe Sijmons organiseert voor ons op maandagavond 17 mei van 19.30 tot 
21.30 uur een communicatieworkshop: Inspirerend zijn!  
 
Iedereen heeft wel een moment, gebeurtenis of persoon die hem inspireert om tot actie te 
komen. Bij de Omwentelaars willen we ook een bron van inspiratie zijn en zetten we ons in 
voor een duurzamer leven.  
Maar hoe breng je die boodschap over? Wat zijn de ingrediënten van een inspirerende 
boodschap en waarin ben jij een inspiratiebron voor de ander? Hierover gaan we deze avond 
aan de hand van een quiz het gesprek met elkaar aan en gaan we het met elkaar oefenen.   
Doe je mee? Meld je dan nu aan via onderstaande knop!   
 
 



30 Mei 2021 
Fietsexcursie: Water is goud waard 
Op 30 mei neemt Jacques Welters ons mee op een waterexcursie. Jacques heeft veel passie 
over dit onderwerp en wil ons meenemen om te laten zien waarom zoet water, goud waard 
is. Midden Limburg is rijk aan water. Recreatief water, verbindend water, energetisch water, 
te winnen water, gezuiverd en te zuiveren water. Op een aantal plekken in Midden Limburg 
wilt hij met jullie stilstaan om te kijken naar wat we zien.  
 
Kun je buiten in de wei zien dat je regenwater nog niet is afgekoppeld? Waar komt het water 
uit je kraan vandaan? Zit er energie in het water en kunnen we dat eruit halen? Het komt 
allemaal aan bod!  
 
We gaan op de fiets langs verschillende plekken waar water een extra doel heeft. De 
fietstocht start in Heel. We fietsen 25 km en stoppen 6 x. Tijdens die stops leren of doen we 
iets met water. Dat wordt verzorgd door Omwentelaars Jacques Welters, Cynthia Pallandt, 
Ludo Simons en Robin ter Linden.  
 
Vertrek- en eindpunt:  
Parking cultureel centrum Don Bosco, Heel (Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE Heel) 
We hebben voor Heel gekozen ipv Linne omdat daar meer ruimte is om met de groep te 
verzamelen dan in Linne.  
 
Start- en eindtijd:  
We verzamelen vanaf 12.15 uur. Om 12:30 uur vertrekken we en het duurt tot ongeveer 17 
uur.  
 
Ga je mee? Dan gaan we samen buiten kijken naar het water. Meld je aan via onderstaande 
knop! 
 
 
  



16 Juni 2021 
Zo verrijkt Tiny je leven! 
Hoe zou het zijn om Tiny te leven? Tijdens dit impactgesprek op woensdagavond 16 juni 
hebben we meerdere interessante sprekers.  
Ginny Mulders heeft na een reis op de fiets van 1,5 jaar met haar man besloten om Tiny te 
gaan wonen.  
Hester van Rijn gaat in gesprek met Maud Bouwens die met haar gezin (2 puberdochters) 
besloot om haar eengezinswoning te verkopen en in een Tiny House te gaan wonen. Wat 
heeft deze keuze haar gezin opgeleverd?  
Rob Gulpers en Peggy Kuipers staan op dit moment in de startblokken om te verhuizen naar 
hun nieuwe Tiny House.  
Als afsluiter vertelt Patrick Lemmen over zijn bedrijf Cube Homes in Swalmen waar ze Tiny 
houses produceren.  
 
Wat is de drijfveer van deze mensen? Waarom willen ze graag in een Tiny House wonen en 
hoe ziet hun leven er uit? Het is een vol programma, waarin de sprekers hun verhaal 
vertellen. En natuurlijk is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Wat kun je leren uit de 
filosofie achter het Tiny leven?  
 
Zoals het er nu naar uitziet mogen we weer live bij elkaar komen. Omwentelaar Petra De 
Haas van de Gasterij bij kasteel Aerwinkel in Posterholt stelt de locatie beschikbaar voor dit 
impactgesprek, een prachtige locatie in de natuur!  
 
Locatie: Aerwinkelallee 1, 6061 GT Posterholt  
Tijdstip: inloop vanaf 19 uur. We starten om 19.30 uur en ronden het Impactgesprek af om 
21.30 uur.  
 
Kosten  
Het impactgesprek mag je gratis bijwonen. De consumpties zijn voor eigen rekening. Gasterij 
Aerwinkel stelt de ruimte voor ons kosteloos beschikbaar, dus een of meerdere consumpties 
als dank is zeker welkom.  
 
Aanmelden  
Graag aanmelden via onderstaande knop, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen 
verwachten ivm de corona maatregelen. Zoals het er nu naar uitziet is het een maximum 
aantal van 50 personen die live aanwezig kan zijn.  
 
De avond is digitaal te volgen via zoom voor de mensen die niet live aanwezig kunnen zijn. 
Als je graag digitaal wil deelnemen, dan ontvangen we graag je gegevens per mail via 
info@deomwentelaars.nl.  
 
Dit keer kan onze rots in de branding Floris Mokveld niet erbij zijn. Mocht je veel affiniteit 
hebben met Zoom en het vormen van breakout rooms en zou je deze avond digitaal willen 
verzorgen, dan horen we het graag!  
 
 
 



28 Juni 2021 
Hoe is onze relatie met dieren (nu en in de toekomst) 
Met de kernvraag 'Hoe is onze relatie met dieren (nu en in de toekomst)' willen we dit 
complexe vraagstuk met jullie bespreken en het maatschappelijk construct rondom dierlijke 
producten nader verkennen.  
 
De ecologische impact van de vee-industrie is groot. In de volle breedte van de keten bezien 
is het een van de meest impactvolle industrieën. Daarnaast zijn er ook ethische 
overwegingen over onze omgang met andere dieren. Net zoals die er ook zijn in onze 
omgang met mensen onder elkaar en met de leefomgeving.  
 
Steeds meer mensen zien het graag anders. Waarom is het dan toch vaak moeilijk om 
andere keuzes te maken hierin?  
 
Tijdens deze avond waarin we dit complex vraagstuk behandelen, willen we met jullie in 
gesprek gaan over het maatschappelijke krachtenveld omtrent onze omgang met dieren ten 
behoeve van consumptie en vermaak.  
We hebben een aantal onderwerpen geformuleerd waar we met jullie in aparte groepjes, in 
twee rondes, verder op willen ingaan.  
 
- Marketing/PR, promotie vanuit sectoren / belanghebbenden;  
- Cultuur, de maatschappelijke institutionalisering van het een en ander;  
- Taalgebruik, het specifieke taalgebruik in onze omgang met/ kijk op andere dieren;  
- Soortisme (of speciesisme), discriminatie op basis van soort. Dit gaat om de gedachte dat 
dieren wezens met belangen zijn;  
- Cognitieve Dissonantie, de spanning tussen (ethische) opvattingen en gedrag.  
 
Na een korte algemene inleiding en een korte inleiding per onderwerp zullen we in de 
groepjes verder praten. Leon ter Linden, Janneke Postulart, Ilse Meelberghs, Carolien 
Caspers en Guido Beusen zullen allen één onderwerp inleiden en het gesprek begeleiden.  
 
Lijkt het je interessant om met ons op een open, respectvolle manier dit onderwerp samen 
verder te verkennen, meld je dan aan en dan zien we je graag de 28e!  
 
Wanneer: 28 juni van 19:30 - 21 uur. Inloop is vanaf 19 uur en napraten is mogelijk tot 21.30 
uur.  
 
In verband met de vorm van deze avond, vind deze alleen fysiek plaats en niet fysiek én 
online. 
 
 
  



10 Juli 2021 
Help je mee met Peuk Meuk 2021? 
Wist je dat sigarettenpeuken in aantallen de grootste vorm van zwerfafval zijn en dat er 
plastic in de sigarettenfilters zit? Het Plastic Peuken Collectief vraagt sinds 2019 aandacht 
voor deze onderbelichte vorm van vervuiling. Op 10 juli worden daarom verspreid over heel 
Nederland opruimacties gehouden onder de naam Peuk Meuk 2021. En dit jaar organiseert 
Dion Nijskens in samenwerking met de Omwentelaars en GroenLinks ook een actie in 
Roermond. Daarbij kan iedereen meedoen, want voor de aanpak van zwerfafval / plastic 
soep is de steun uit alle delen van de samenleving nodig.  
 
Hoofddoel Peuk Meuk  
Het hoofddoel van Peuk Meuk is om een verbod te krijgen op plastic in sigarettenfilters (= 
campagne richting landelijke overheid). Daarbij willen we een breed publiek informeren 
zodat er meer draagvlak komt voor dit verbod. Door samenwerking willen we landelijk in één 
dag 250.000 peuken uit het milieu halen.  
 
Gegevens over de actie Roermond:  
Datum: zaterdag 10 juli van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur.  
Start- en eindlocatie: voorzijde station Roermond  
De deelnemers gaan in groepjes van 2 tot maximaal 4 personen peuken rapen op 
aangewezen routes.  
Iedereen levert na het opruimen van zijn route de verzamelde peuken in bij de 
organisatoren.  
Indien mogelijk dan maken we samen een groepsfoto met de peuken om extra aandacht te 
vragen voor het probleem.  
Na afloop tellen/wegen de organisatoren de peuken en geven dit door aan de landelijke 
organisatoren en de deelnemers.  
Aanmelden: kan t/m 8 juli (zodat we de tracés voor kunnen bereiden).  
Maximum aantal deelnemers op deze locatie: 30  
 
Optioneel:  
1. Als je (alléén of met een groepje) op een andere plek in de stad wil opruimen dan kan dat 
ook. Geef het gevonden aantal peuken dan wel op 10 juli om uiterlijk 14.00 uur door aan de 
organisatoren.  
2. Als je uit een andere gemeente of dorp komt dan kun je ook een eigen opruimactie 
organiseren en deze apart aanmelden. Hoe meer deelnemende plaatsen op de lijst staan, 
hoe beter het is voor de landelijke communicatie/draagvlak.  
 
Aandachtspunten:  
Veiligheid!  
Je bent nabij fietspaden en wegen aan het rapen. Dus draag bij voorkeur een opvallend hesje 
en zorg ervoor dat er steeds iemand op de uitkijk staat om de veiligheid te waarborgen. 
Neem geen enkel veiligheidsrisico, we willen dat iedereen heelhuids thuis komt.  
 
Inzamelmiddelen  
Iedereen neemt eigen spulletjes mee om de peuken te rapen. Denk daarbij aan een 
zakje/doosje, handschoenen, pincet (voor rapen tussen stoeptegels) en veger en/of blik.  



 
Communicatie  
De actie is een publiciteitsactie. We zullen de actie en resultaten dan ook via zoveel mogelijk 
kanalen communiceren. Daarbij zullen we onder andere gebruik maken van #buttwhyplastic 
en #roermondcleanup.  
 
 
 
  



17 Juli 2021 
Hoe tiny is een Tiny House?  
In navolging van het impactgesprek van 16 juni, krijgen we de kans om ook echt te gaan 
ervaren hoe dat er nu uitziet, een Tiny House. We starten bij Cube Homes, een bedrijf in 
Swalmen die bouwt aan unieke, mobiele woningen gemaakt van duurzaam hout. Op basis 
van woonwensen creëren ze samen met de toekomstige bewoners een bijzonder duurzaam 
(t)huis.  
 
Vervolgens gaan we kijken in de praktijk hoe het is om Tiny te leven. We zijn welkom om te 
kijken in het huisje van Ginny en Richard. Hun Tiny House is echt Tiny, namelijk maar 20m2!  
 
Programma:  
We starten om 13 uur bij Cube Homes in Swalmen. Rond 14 uur ronden we het daar af en 
vertrekken we naar het Tiny House (geen cube home) van Ginny Mulders in Maria Hoop. De 
adressen van beiden delen we 1 a 2 dagen vooraf. Je bent vrij om te kiezen of je met de auto 
wil rijden of die afstand wil fietsen. Vanuit Swalmen is het ongeveer 25 km fietsen naar 
Maria Hoop.  
 
Van 14.30 tot 16.30 uur zijn we welkom bij Ginny. Daar mogen we met maximaal 2 mensen 
tegelijkertijd binnen een kijkje nemen en buiten beantwoord Ginny al jullie vragen uit 
voornamelijk veel eigen ervaringen.  
 
Meenemen en praktische zaken  
- Ginny heeft door het minimalistische wonen geen bekers of glazen om uit te delen, maar ze 
heeft wel drinken om te delen. We nodigen je dus graag uit om je eigen drinkbeker mee te 
nemen.  
- Nog een ander praktisch puntje; in Maria Hoop kunnen we vanwege praktische 
overwegingen geen gebruik maken van het toilet, dus het is handig om daar rekening mee te 
houden.  
 
We hebben er veel zin in! Aanmelden graag via onderstaand formulier, zodat we je op de 
hoogte kunnen houden. 
 
 
  



31 Juli 2021 
Nieuwe datum: Hoe tiny is een Tiny House?  
Door de watersnood is de excursie op 17 juli last-minute gecanceld. We hebben een nieuwe 
datum gepland voor zaterdag 31 juli van 13.00 tot 16.30 uur, de excursie blijft verder precies 
zoals we in gedachte hadden.  
 
In navolging van het impactgesprek van 16 juni (https://deomwentelaars.nl/terugblik-zo-
verrijkt-tiny-je-leven ), krijgen we de kans om ook echt te gaan ervaren hoe dat er nu uitziet, 
een Tiny House. We starten bij Cube Homes, een bedrijf in Swalmen die bouwt aan unieke, 
mobiele woningen gemaakt van duurzaam hout. Op basis van woonwensen creëren ze 
samen met de toekomstige bewoners een bijzonder duurzaam (t)huis.  
 
Vervolgens gaan we kijken in de praktijk hoe het is om Tiny te leven. We zijn welkom om te 
kijken in het huisje van Ginny Mulders en haar partner Richard. Hun Tiny House is echt Tiny, 
namelijk maar 20m2!  
 
Programma:  
We starten om 13 uur bij Cube Homes in Swalmen. Rond 14 uur ronden we het daar af en 
vertrekken we naar het Tiny House (geen Cube Home) van Ginny Mulders in Maria Hoop. De 
adressen van beiden delen we 1 a 2 dagen vooraf. Je bent vrij om te kiezen of je met de auto 
wil rijden of die afstand wil fietsen. Vanuit Swalmen is het ongeveer 25 km fietsen naar 
Maria Hoop.  
 
Van 14.30 tot 16.30 uur zijn we welkom bij Ginny. Daar mogen we met maximaal 2 mensen 
tegelijkertijd binnen een kijkje nemen en buiten beantwoord Ginny al jullie vragen uit 
voornamelijk veel eigen ervaringen.  
 
Meenemen en praktische zaken  
- Ginny heeft door het minimalistische wonen geen bekers of glazen om uit te delen, maar ze 
heeft wel drinken om te delen. We nodigen je dus graag uit om je eigen drinkbeker mee te 
nemen.  
- Nog een ander praktisch puntje; in Maria Hoop kunnen we vanwege praktische 
overwegingen geen gebruik maken van het toilet, dus het is handig om daar rekening mee te 
houden. Bij Cube Homes is dit geen probleem, dus we kunnen vooraf daar nog gebruik 
maken van de toilet.  
- Binnen in het huisje van Ginny geldt een no-shoe policy, dus we trekken voor het naar 
binnengaan even de schoenen uit.  
 
We hebben er veel zin in! Aanmelden graag via onderstaand formulier, zodat we je op de 
hoogte kunnen houden en je 1-2 dagen van te voren een bevestiging gemaild krijgt met de 
gegevens.  
 
Afbeelding: Jan-Paul Kuit, De Limburger  
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210420_95447093 
 
 
  



16 September 2021 
Informatieavond Burgerberaad Roermond 
Donderdagavond 16 september organiseren we de eerste informatie avond over het 
Burgerberaad (een groep gelote mensen die politici helpt beslissingen te nemen).  
 
Het doel van de bijeenkomst is om uitgebreider toelichting te geven op het concept van een 
burgerberaad en daarbij specifiek de volgende aandachtspunten te belichten:  
- Wat is nou precies een burgerberaad?  
- Hoe werkt het?  
- Waarom is het nodig op zowel nationaal, provinciaal als ook gemeentelijk niveau?  
 
Er zal voldoende tijd ingeruimd worden voor dialoog en we beantwoorden graag alle 
mogelijke vragen. Ook zal verkennend gesproken worden over de te nemen volgende 
stappen in de totstandkoming van een burgerberaad in Roermond.  
 
Wij hopen u welkom te mogen heten de 16e. Meld u bij voorkeur even aan per email: 
burgerberaadroermond@protonmail.com  
 
Locatie: Minderbroederssingel 15 F, Roermond (naast de Minderbroederskerk)  
Tijd: inloop vanaf 19.15u, start 19.30 - 21.30 uiterlijk. 
 
 
  



18 September 2021 
World Cleanup Day 2021 
Op zaterdag 18 september is het weer zover: World Cleanup Day 2021. Tijdens deze 
wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote 
schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! En vooral ook 
het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat 
inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Aanmelden voor voor World 
Cleanup Day in Roerdalen kan vanaf nu via onderstaande link of via 
https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm?language=NL&actie=30700  
 
Binnen de gemeente Roerdalen verzamelen we op het kruispunt van de Hoofdstraat en de 
Bernardlaan (naast café-restaurant Carrefour) We verzamelen tussen 9.20-9.30 uur.  
 
Je kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij de opruimactie op Kitskesberg. Deze is 
georganiseerd door de werkgroep van De Partij voor de Dieren Roermond, maar ongeacht je 
politieke achtergrond kun je hierbij aansluiten. Ook hier zijn Omwentelaars bij aanwezig. 
Voor meer informatie kijk: 
https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm?language=NL&actie=29928 Via deze link kun je 
je ook aanmelden voor deze actie.  
 
We gaan in Sint Odiliënberg opruimen van 9.30 - 12 uur.  
In Roermond gaat de groep opruimen van 10-12.30 uur.  
 
Tot dan! 
 
 
  



22 September 2021 
Impactgesprek: Aardgasloos verwarmen, hoe moet dat dan? 
Op woensdagavond 22 september gaan we kijken naar een toekomst waarin de huizen en 
gebouwen duurzaam worden verwarmd. Er wordt in 2050 geen CO2 uitgestoten en we 
gebruiken geen fossiele brandstoffen meer. Maar hoe kan jij je huis zonder aardgas gaan 
verwarmen?  
 
Floris Mokveld leeft al twee jaar in een aardgasvrij huis uit 1925. Hij is met zijn bedrijf Bona 
Ciklo actief in de warmtetransitie en kan de alternatieven goed uitleggen en laten zien aan 
de hand van voorbeelden hoe dat in de praktijk gaat.  
 
Om je huis duurzaam te verwarmen is het maken van een plan belangrijk. Dit plan wordt in 
de subgroepen besproken. Wat heb je al gedaan, waar loop je vast, welke hulp heb je nodig? 
Bij elke subgroep is er een expert aanwezig voor inhoudelijke ondersteuning.  
 
Programma:  
19:00 tot 19:30 uur - Inloop  
19:30 tot 20:15 uur - Presentatie  
20:15 tot 20:30 uur - Pauze  
20:30 tot 21:15 uur - In gesprek in subgroepen  
21:15 tot 21:30 uur - Gezamenlijke afsluiting  
21:30 tot 22:00 uur - Mogelijkheid tot napraten  
 
Locatie:  
Dit impactgesprek vindt plaats bij Weerstand Roermond, dit is het oude Philipsterrein aan de 
Bredeweg. De kwartiermakers zijn daar volop aan de gang om een duurzaamheidscentrum 
te realiseren.  
 
Tijd:  
Inlopen is mogelijk vanaf 19 uur. We starten om 19.30 uur en sluiten het programma af om 
21.30 uur. Tot 22 uur is het mogelijk om na te praten.  
 
Kosten:  
De avond is gratis toegankelijk.  
 
Aanmelden:  
Aanmelden voor deze avond kan via onderstaand formulier.  
 
Afbeelding:  
John Peters - http://johnpetersfotografie.nl/  
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190115_00088244 
 
 
  



19 Oktober 2021 
Maak van afval een grondstof 
Ons consumptie- en wegwerpgedrag zijn de grootste klimaatvervuilers. Op dinsdagavond 19 
oktober duiken we daarom in de wereld van consumentisme en afval. In 2018 werd 24% van 
ons afval ingezet als volwaardige grondstof. De Nederlandse overheid streeft naar 50% inzet 
in 2030. Wat moeten we daarvoor doen?  
 
Pieter Reus werkt sinds 1993 in de afvalsector. Gestart met het veilig verwijderen van afval 
op stortplaatsen ondersteunt hij sinds 2001 gemeenten met het ombouwen van 
huisvuilsystemen naar betere retoursystemen.  
 
Vanavond verkent Pieter met ons op interactieve wijze het vraagstuk van consumentisme, 
afval en grondstoffen. Op welk moment en plek ontstaat een grondstof of een afvalstof? En 
wat is de rol van gedragsbeïnvloeding hierop? En hoe vertalen we dat naar de praktijk? 
Samen gaan we daar mee aan de slag voor het bouwen van het ideale 
grondstofretoursysteem.  
 
Programma:  
19:00 tot 19:30 uur - Inloop  
19:30 tot 20:00 uur - Presentatie  
20:15 tot 20:30 uur - Pauze  
20:30 tot 21:00 uur – bouw in subgroepen het ideale retoursysteem  
21:00 tot 21:15 uur – Plenaire bespreking van bedachte retoursystemen  
21:15 tot 21:30 uur - Gezamenlijke afsluiting  
21:30 tot 22:00 uur - Mogelijkheid tot napraten  
 
Locatie:  
Deze workshop over een complex vraagstuk vindt plaats bij Weerstand Roermond, dit is het 
oude Philipsterrein aan de Bredeweg. De kwartiermakers zijn daar volop aan de gang om een 
duurzaamheidscentrum te realiseren.  
 
Kosten:  
De avond is gratis bij te wonen. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
 
  



31 Oktober 2021 
Plan Duurzaam Sociaal NL; gasloos met PVT-panelen zodat grond voor duurzaam voedsel 
en nieuw houtsnipperbos 
Plan Duurzaam Sociaal NL;  
gasloos met PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp, zodat akkers blijven voor duurzaam 
voedsel vanuit locale boeren en voor houtsnipperbos voor duurzame woningbouw  
 
1. Klimaataanpak met PVT-zonpanelenbron en niet PV-panelen en boeren uitkopen  
Er wordt veel gepubliceerd over PV-zonstroompanelen, salderen zonstroom, stroomopslag 
en uitkopen van boeren voor klimaataanpak.  
Daarmee zet je consumenten, bedrijven, boeren en politici op het verkeerde spoor.  
Verwarmen en koelen van gebouwen veroorzaakt 40% van klimaatprobleem, industrie 30%, 
intensieve landbouw 15% en vervoer 7% (Planbureau Leefomgeving, 2017).  
De Rijksoverheid zou bij verwarm/koelinstallaties meer subsidie moeten geven aan hoge 
efficiency over het hele jaar (SCOP).  
Dit laat een fabrikant wetenschappelijk onderzoeken en dat wordt gecontroleerd en 
vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.  
 
Meer subsidie voor hoge efficiency en minder voor lage, bevordert duurzame aanpak bij de 
bron. Dus dat we op gebouwen zoveel mogelijk warmte/koelte opwekken op het moment 
dat het nodig is.  
Dat lukt helaas niet met wat overheid en media promoten in de vorm van PV-
zonstroompanelen en "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron (SCOP 3,5).  
Met die combinatie zijn het Klimaatakkoord, Warmtevisies en de Regionale Energie 
Strategieën berekend en is 35Tw aan zonstroomakkers en windmolens op land nodig.  
 
Door die 35 Tw op land komt extensiveren van landbouw voor ons duurzaam voedsel in de 
knel.  
Evenals nieuw houtsnipper-productiebos om met houtsnipperwoningen het woningentekort 
duurzaam op te lossen.  
Ook is genoemde combi wel sneller terugverdiend, maar na 15 jaar verwarmen duurder dan 
energieneutrale PVT-installatie (SCOP 5,6).  
 
Schrijf en promoot aub over PVT-zon&luchtpanelenbron voor water-water-warmtepomp.  
Verbruikt 2x minder stroom, dus 2x minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig.  
Ik verkoop niets van die spullen en adviseer al 30 jaar over duurzaam wonen - voedsel - 
aarde.  
Voorbeelden van PVT-installaties op woningen, appartementengebouwen, winkels, 
bedrijven, boerderijen etc zijn te zien op Duurzame Huizenroute, Studentenhuisvesting 
Sophiaweg 6 Nijmegen en via de websites van goede PVT-fabrikanten.  
 
 
2. Standaard energieneutraal PVT-systeem uitbreiden naar zelfvoorzienend gebouw  
Door het standaard energieneutraal PVT-systeem uit te breiden met extra radiateuren, kan 
elk geïsoleerd oud en nieuw gebouw nagenoeg zelfvoorzienend worden.  
Die radiateuren die bij PVT-panelen achter het zonstroomdeel zitten, halen namelijk 
warmte/koude uit buitenlucht. Ook in donker en in winter en altijd zonder geluid.  



De extra radiateuren bij PVT kunnen dus op een schaduwdak, gevel, tuinmuur etc.  
 
Bij PVT-systeem kan opslag van stroom en warmte in extra buffervat, ondergrondse 
watertank (1-2m), warmte-koude-opslag horizontaal of verticaal 50-150m in de grond en 
stroombatterijen op zoutwaterbasis.  
Daardoor geen behoefte aan gebouwbatterijen, waarin zeldzame metalen zitten die we 
alleen fair trade moeten willen in telefoons, laptops en elektrische voertuigen.  
 
In Utrecht is appartementen- en herenhuizencomplex Ronduit, met PVT een warmte/koelte 
en stroomleverend gebouw naar omliggende (oudere) woningen. Dat zou overal de norm 
moeten zijn bij renovatie en nieuwbouw.  
 
 
3. Begin bij het grootste klimaatprobleem; verwarmen en koelen van gebouwen  
Verwarmen/koelen van gebouwen is 40% van klimaatprobleem, industrie 30%, intensieve 
landbouw 15% en verkeer 7% (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2017).  
PVT-zonpanelenbron voor een warmtepomp op gebouwen is de beste en goedkoopste 
oplossing voor energietransitie, met behoud van akkers voor duurzaam voedsel vanuit 
regionale boeren.  
 
En voor behoud van houtsnipperwallen en -(voedsel)bossen waarmee samen met snippers 
die nu uit natuur in biomassacentrales worden verbrand, houtsnipperwoningen kunnen 
worden gebouwd in bestaande steden (dikwijls bovenop oude bedrijven vanwege lage 
gewicht).  
 
Deel dit bericht aub voor Regeerakkoord, Regionale Energie Strategieën, Warmtevisies en 
Omgevingswet.  
De 35Tw zonstroomakkers en windmolens op land zijn berekend met "de" warmtepomp, 
een ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen op gebouwen en akkers.  
Met PVT op gebouwen, kan dat de helft minder!  
Alle huidige landbouwgrond hebben we nodig om duurzaam voedsel en houtsnippers voor 
Nederland te produceren.  
 
PVT levert zowel stroom als warmte/koelte voor warmtepomp.  
PVT haalt warmte/koelte uit buitenlucht, ook in de winter en zonder geluid.  
PVT verbruikt 2x minder stroom dan "de" combi die hiervoor is genoemd en die overheid, 
diverse banken, energiebedrijven en media promoten.  
 
 
4. PVT-zonpanelenbron met warmtepomp is na 15 jaar verwarmen goedkoper  
PVT is bij huidig gasverbruik van 1700m3 ongeveer €7000 duurder bij aanschaf dan "de" 
warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen.  
Door hoge wetenschappelijk aangetoonde efficiency van PVT over hele jaar (SCOP 5.6), is het 
na 15 jaar verwarmen €5000 goedkoper dan gas.  
En €3000 goedkoper dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-
zonstroompanelen (€16.000, SCOP 3.5).  
Het is dus heel belangrijk om vanuit de aanschafkosten, de seasonal efficiency, 



stroomverbruikskosten en onderhoud, naar de Total Cost of Ownership na 15 jaar te kijken.  
 
 
5. Met PVT geen waterstof, geothermie, warmtenetten en zwaarder stroomnet  
Met PVT geen behoefte vanuit gebouwen aan waterstof, verticale geothermie, 
warmtenetten vanuit industrie, verzwaring van stroomnet en kernenergie. Met de miljarden 
die het kabinet in klimaataanpak steekt en die ondermeer naar zonstroomakkers en 
inefficiente installaties gaat, kunnen 2,4 miljoen huishoudens de €7000 krijgen wat ze meer 
moeten betalen voor een PVT-installatie dan voor "de" warmtepomp met PV-
zonstroompanelen.  
Lenen vanuit de overheid kan ook, zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden met 
echt duurzame energietransitie.  
 
 
6. Stikstofaanpak via PVT-zonpanelenbron in steden en boeren helpen  
Met PVT op gebouwen wordt grond de helft tot 2/3 minder verspild voor 35Tw aan 
zonstroomakkers en windmolens op land om de inefficiënte aanpak in steden en dorpen op 
te lossen. Alle grond blijft met PVT behouden bij boeren zodat die kunnen extensiveren en 
veganiseren voor ons duurzaam voedsel en voor nieuwe houtwallen en houtsnipperbos 
waaruit houtsnipperwoningen gebouwd kunnen.  
Daarbij is wel afschaf van wurgcontracten vanuit supermarkten nodig en afschaf van vrije 
handels akkoorden.  
 
PVT-zonpanelenbron kan ook op boerderijgebouwen. En de losse radiateuren kunnen in 
mest, zodat die afkoelt en fors minder amoniak en methaan uitstoot, zodat aan Besluit 
Emissiearme Stallen kan worden voldaan. Daardoor geen sloop en vervangen van huidige 
roostervloeren nodig.  
De geoogste warmte kan benut worden voor schoonmaken van installaties, de 
boerderijwoning en verwarming omliggende woon/werkgebieden.  
 
De miljarden die het kabinet wil steken in TataSteel, KLM en andere grote industrie kan 
beter naar de boeren om hen te helpen verduurzamen, want dan hebben we tenminste 
schoon water, duurzaam voedsel voor Nederlanders en houtsnippers voor 
houtsnipperwoningen.  
 
 
>>> Meer uitleg in mijn onderzoeksartikel met beleidsadviezen en consumentstappen:  
https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpan elen-en-promoot-voor-stroom-
ad  
 
>>> Of in video (die nog wordt verbeterd ;) ): https://youtu.be/eXxLX6oruB4  
 
>>> Video over PVT-zon&luchtpanelenbron voor warmtepomp, hetgeen voor 1 woning, 
hybride, appartementencomplex en hele buurt kan:  
https://youtu.be/q36WRPq85jg  
 
>> Je bent welkom voor discussie over dit plan en om te komen kijken naar de PVT-



zon&luchtpanelenbron voor water-water-warmtepomp op mijn woning uit 1924.  
Als je wilt kunnen we ook een ex-internaat bekijken waar PVT is toegepast en we kunnen 
naar groente-akkers waar 180 hectare overbodige zonstroompanelen zijn gepland.  
Mail me voor een afspraak op a.van.dortmont@gmail.com.  
Groeten Ad van Dortmont 
 
 
  



3 November 2021 
Online IVN klimaatcursus start 3 november 2021 
Op 3 november 2021 start een online IVN klimaatcursus, bestaande uit 8 online 
bijeenkomsten van 2 uur, georganiseerd door IVN District Limburg. Tijdens de cursus werken 
cursisten aan een eigen klimaatactieplan en dragen op die manier bij aan oplossingen van de 
huidige klimaatcrisis.   
 
In deze online IVN Klimaatcursus plaatsen we klimaatverandering in een breed perspectief 
en leggen we verbanden tussen klimaat, natuur en duurzaamheid. We gaan in op de huidige 
stand van zaken rondom klimaatverandering en kijken naar de wisselwerking tussen 
menselijk handelen en deze veranderingen. Naast informeren heeft deze cursus ook het doel 
om mensen handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Met kennis over je ecologische 
voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid ga je zelf aan de slag met een 
actieplan. Daar waar streekgebonden problematiek of informatie toepasbaar is wordt de 
Limburgse situatie belicht. Ook omvat de cursus een les over systeemverandering en 
klimaatpsychologie. Aan het eind van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en 
vaardigheden om een positieve, duurzame impact te hebben op jouw omgeving. Na afloop 
van de 8 lessen vind na 6 weken een inspirerende live terugkom bijeenkomst plaats in de 
Klimaattuin van CNME De IJzeren Man in Weert. Doel is te vernemen hoe het staat met de 
uitvoering van ieders actieplannen en hierbij van elkaar te leren.  
 
Doelgroep  
De cursus is geschikt voor iedereen, dus je hoeft geen voorkennis over het klimaat te 
hebben. Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te 
willen dragen.  
 
Zoom  
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden via het programma Zoom. Een goed werkende 
internetverbinding en een toestel met camerafunctie en geluid zijn nodig om deel te kunnen 
nemen aan de cursus.  
 
Cursustijden  
De online klimaatcursus vindt plaats op woensdagavonden tussen 19 en 21 uur op de 
volgende data: 3 en 17 november 2021, 1 en 15 december 2021, 5 en 19 januari 2022 en 2 
en 16 februari 2022. De terugkom bijeenkomst zal in overleg met de cursisten ergens begin 
april 2022 worden gepland.  
 
Deelnemersbijdrage  
Deelname aan de cursus bedraagt €50 voor IVN-leden en €75 voor niet IVN-leden.  
Contact: Peter Schouten ( pschout@xs4all.nl ) 
 
 
  



6 November 2021 
Roermond reist samen naar de Klimaatmars 2021 
Als je het leuk lijkt om vanuit treinstation Roermond samen te reizen naar Amsterdam voor 
de klimaatmars 2021 meld je dan even op de fb pagina of bij mij of Haiko!  
Eventueel kunnen diegenen die dat willen ook onderling groepstickets regelen, waardoor de 
kosten een stuk lager worden.  
 
In Amsterdam zelf kun je samen lopen met andere Roermondenaren (en omgeving) of je 
aansluiten bij een ander blok.  
 
Details over de precieze vertrektijd en locatie in Amsterdam komen nog op de fb pagina (die 
informatie kun je ook zien zonder facebook te hebben). De klimaatmars begint om 13u 
vanuit een nu nog onbekende locatie in amsterdam (afhankelijk van het aantal geschatte 
deelnemers). Wij willen er wel iets eerder zijn, dus waarschijnlijk de trein van 10.00 of 
10.30.  
 
Waarom naar de klimaatmars?  
De wetenschap is luid en duidelijk: de huidige klimaatcrisis vormt een immense bedreiging 
voor mensen in het hier en nu. Grootschalige actie is nodig voor een weerbaar heden en een 
leefbare toekomst. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op. Jij bent hierbij 
onmisbaar! Samen bewegen we ons kabinet tot actie. Dus kom naar Amsterdam en doe 
mee. #Klimaatmars 
 
 
  



6 November 2021 
Ga mee naar de Klimaatmars in Amsterdam (6 nov)! 
Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te 
praten over klimaatverandering. Om hen aan te sporen tot actie gaan mensen over de hele 
wereld protesteren voor een menswaardig bestaan op aarde. Ook in Amsterdam. Ga mee op 
6 november naar Amsterdam!  
 
We zouden graag met een grote groep vanuit Roermond samen naar Amsterdam willen 
reizen. Meld je even aan als je mee wilt reizen!  
 
#Klimaatmars 
 
 
  



10 November 2021 
Meer weten over de energietransitie? Speel het We-energy game! 
Op woensdagavond 10 november 2021 besteedt IVN-afdeling Roermond e.o. op speelse 
wijze aandacht aan het hoe en waarom van de energietransitie en de ontwikkelingen op dat 
vlak in Midden Limburg. Een belangrijk onderdeel van de avond vormt het spelen van de 
“We-Energy game”. Door het spelen van dit spel worden deelnemers zich bewust van de 
opgave en complexiteit van de energietransitie. Het spel wordt ingeleid door een korte 
presentatie over de Regionale Energiestrategie (RES) Noord en Midden Limburg 1.0.  
Deze RES is dit jaar door de gemeenteraden van de gemeenten in dit gebied is vastgesteld en 
geeft richting aan de energietransitie qua energiebesparing en duurzame opwek van 
energie.  
 
De bijeenkomst start om 19.30 uur in Wijkgebouw Tegelarijveld, Schepen van Hertefeltstraat 
26A, 6042 XW Roermond. Er is capaciteit voor maximaal 24 deelnemers. Om die reden is 
vooraf aanmelden verplicht via: janne.opmeer@hetnet.nl. IVN leden hebben gratis toegang, 
aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50. IVN-Roermond houdt zich aan de 
dan geldende coronaregels. Deze zijn mogelijk aan veranderingen onderhevig.  
 
 
 
  



11 November 2021 
Kennismakingsavond: Leuk je te ontmoeten! 
Zie je van jezelf wat je eigenlijk al allemaal doet op duurzaamheidsgebied? Het valt ons op 
dat veel mensen het lastig vinden om bij zichzelf te zien wat ze al duurzaam doen, en hoe ze 
dat dan bijvoorbeeld vertellen als ze bij andere mensen zijn. Ook krijgen we geregeld de 
vraag dat geïnteresseerden graag andere Omwentelaars beter leren kennen. En zie daar, 
deze kennismakingsavond werd geboren!  
 
We gaan op donderdagavond 11 november gaan we in huiselijke sfeer met elkaar in gesprek 
en onszelf aan elkaar voorstellen. Wie ben je, wat doe je en waar ligt je kracht? Laat je 
vooral niet afschrikken als je denkt; oh jee, wat moet ik daar nou op antwoorden?! Want 
daar is deze avond nou nét voor bedoeld.  
 
Uiteindelijk helpen we je op weg om ook bijvoorbeeld een profiel te schrijven voor op 
deomwentelaars.nl.... als je dat wil ;-) En dat kun je natuurlijk ook in andere situaties 
gebruiken. Een van de Omwentelaars heeft het al succesvol toegepast bij een sollicitatie.  
 
Ben je nieuwsgierig naar andere Omwentelaars en/of vind je het lastig om te omschrijven 
wat je nou eigenlijk doet? Dan is deze avond perfect voor jou!  
 
Programma:  
 
19.00 uur - 19.30 uur: inloop  
19.30 uur - 19.40 uur: welkom  
19.40 uur - 20.20 uur: 1-op-1-gesprekken  
20.20 uur - 20.30 uur: pauze  
20.30 uur - 20.50 uur: mogelijkheid voor profiel schrijven/ ander helpen bij omschrijving 
profiel  
20.50 uur - 21.00 uur: afsluiting  
21.00 uur - 21.30 uur: mogelijkheid tot napraten  
 
 
 
  



23 November 2021 
Terugblik 2021 en vooruitblik naar 2022 
Dinsdagavond 23 november is het weer zover. Geen impactgesprek, maar wel een avond 
met impact. Want deze avond gaan we samen 2021 evalueren en beginnen met het vullen 
van de activiteiten voor 2022.  
 
Wil je graag even samen terugkijken op 2021, heb jij input om de beweging nog mooier en 
duurzamer te maken en/ wil je in 2022 een activiteit (mede) organiseren? Dan hopen we je 
te zien.  
 
Agenda:  
19:00 Wentelen in de successen van 2021.  
19:20 Evaluatie cultuur en draaiboek 
(https://deomwentelaars.nl/bijlagen/67/draaiboekactiviteitendeomwentelaars. pdf )  
20:00 Pauze.  
20:15 Agenda 2022 samenstellen.  
21:00 Einde  
 
Doe jij mee?  
 
Wanneer: 23 november 2021 om 19:00u  
Locatie: Online via zoom vanwege Covid-19  
Kosten: Gratis, donaties welkom 
 


