Haal meer energie uit de wijk

Informatiebijeenkomst voor bewoners uit De Hoeven
Thema: Isolatie
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 15 mei a.s.
Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten
19.45 uur tot ongeveer 22.00 uur
Sprekers vanaf 20.00 uur

Aanmelden vooraf mag, maar hoeft niet.
Meer informatie over het programma en aanmelden via
www.dehoevenenergie.nl en dehoevenenergie@gmail.com
Beste bewoner van De Hoeven,
De komende informatieavond van De Hoeven Energie zal gaan over
isolatie.
Voor deze avond hebben wij enkele deskundigen uitgenodigd die meer
kunnen vertellen over de voordelen en mogelijkheden van isolatie voor
de typen huizen die in de wijk De Hoeven staan, toegespitst op vloer-,
dak- en spouwmuurisolatie en isolatieglas. Daarnaast zal er na afloop
een informatiemarkt zijn met stands van diverse aanbieders van isolatie
en de vrijwilligersteams van De Hoeven Energie voor de warmtescan,
elektriciteitsmeters, CV-optimalisatie en Energieplan De Hoeven Energie.
We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Hierboven staat
de praktische informatie, op de achterzijde tref je een korte beschrijving
van het programma van deze avond.
Tot ziens op 15 mei!
Team De Hoeven Energie
z.o.z

Haal meer energie uit de wijk

Programma informatiebijeenkomst 15 mei over
Isolatie
Opening: door De Hoeven Energie met een korte toelichting op
resultaten enquête en voorzichtige conclusies en een uitleg over het
Energieplan De Hoeven Energie: Wat houdt het plan in en hoe gaan wij
hiermee verder.
Ervaringsverhaal van een wijkbewoner: Een bewoner uit De Hoeven
vertelt e.e.a. over de isolerende maatregelen die hij de afgelopen twee
jaar heeft doorgevoerd in zijn huis.
Vloer- en dakisolatie: Een isolatiespecialist en ondertussen ook een
ervaringsdeskundige in de wijk De Hoeven legt uit wat de mogelijkheden
zijn voor vloer- en dakisolatie.
Spouwmuurisolatie: Goede spouwmuurisolatie en de manier waarop dit
kan en met welke materialen is afhankelijk van een aantal voorwaarden,
waarover een specialist uitleg komt geven.
Isolatieglas: Dat er ook met dubbel en driedubbelglas een isolatieslag
gemaakt kan worden, wordt uitgelegd door een glas- en kozijnen
deskundige.
Mini-Markt met (collectieve) aanbieders van vloer- dak- en
spouwmuurisolatie, rendementsglas en met onze eigen
vrijwilligersteams voor CV-optimalisatie, Warmtescan,
Elektriciteitsmeters en Energieplan De Hoeven.
Op de website www.dehoevenenergie.nl verschijnt binnenkort meer
informatie over deze avond. Op de website tref je ook een directe link
aan naar de enquête als je deze nog in wilt vullen.

z.o.z

