
Oproep voor vrijwilligers Duurzaamheid tijdens het Zomerparkfeest (ZPF) 
 
Staat bij jullie het Zomerparkfeest altijd op de agenda? Of heb je nog nooit kennisgemaakt met dit 
gratis vierdaagse culturele festival in Venlo, dat goed is voor zo’n 85.000 bezoekers?  
FAIR Venlo roept haar eigen vrijwilligers, studenten en andere geïnteresseerden in duurzaamheid op 
mee te werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Zomerparkfeest tijdens de 2017 editie 
van 17 t/m 20 augustus.  
 
Het Zomerparkfeest probeert ieder jaar duurzamer te worden. Van 
het recyclen van de gebruikte bekers via de overstap van twaalf 
dieselgeneratoren naar een vaste groene stroomvoorziening tot de 
ambitie om energie neutraal te worden. Dit jaar is er voor het eerst 
een mogelijkheid om je GSM op te laden. En wel bij een 6 meter 
hoge smartflower, een waaier van zonnepanelen(zie voorbeeld op 
afbeelding). 
 
Bij de ingang van het festival komt een groene balie (PLA blokken) 
met verschillende diensten(zie de plattegrond in de bijlage). Eén 
daarvan is verzorgd door Energiecoöperatie Samenstroom. Graag 
wil Samenstroom bezoekers kort informeren over de mogelijkheid 
om in Venlo windenergie op te wekken, alsook de belangstelling hiervoor te peilen. Samenstroom 
hoopt vanaf 2019 een of meer burgerwindmolens in Venlo realiseren op Greenport Venlo.  
 
Help ons op het ZPF! 
Vele handen maken licht werk. Zou je op het ZPF een handje willen helpen om de geïnteresseerden 
voor windenergie te registreren en bezoekers te helpen bij het opladen van hun GSM’s? Graag!! Geef 
aan welke dag en dagdeel je beschikbaar bent (dagelijks van aanvang tot uiterlijk 21.30 uur) en geef 
dat door via secretariaat@samen-stroom.nl. Wel graag aangeven of je vrijwilliger bij FAIR Venlo bent 
of waar je studeert. Na aanmelding neemt Samenstroom contact met jou op om af te stemmen 
wanneer je ingepland wordt, waar je hen vindt en krijg je informatie en instructie. Een paar uurtjes 
inzet is al fantastisch!  
 
Sowieso graag tot ziens op het Zomerparkfeest. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Joop Karremans 
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