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Kom naar het 
energiecafé in het 

buurthuis op 
11 februari

Lid worden? Geef je op tijdens het energie-
café, of ga naar onze website:
nieuweenergieoranjewijk.nl lid worden kost 
maar 2,50 euro per jaar!

Geef je je op tijdens het energiecafé dan 
krijg je een brievenbusborstel of een rol 
radiatorfolie cadeau.

Energiecafé in 
het buurthuis op 
11 februari Gysbert 
Japicxstraat 51



Persoonlijk advies aan huis
Algemene adviezen zijn een goed begin, maar 
wie zijn huis beter wil isoleren heeft meer nodig. 
Via het Energieloket kun je een bezoek aan huis 
aanvragen van een expert.

Er zijn twee mogelijkheden: een eerste verken-
nend gesprek aan de keukentafel, en een veel 
uitgebreidere variant. Daarbij loopt de adviseur 
het hele huis met je door en vertelt wat er 
mogelijk is aan isolerende maatregelen, en wat 
zin heeft om te doen. 

Zo’n bezoek duurt een uur of twee. Na het bezoek 
krijg je een uitgebreide rapportage van de staat 
van je huis, de mogelijkheden om te isoleren en 
een grove inschatting van de kosten. Heeft het
bijvoorbeeld zin om zonnepanelen te laten leg-
gen? Hoeveel bespaar je ermee en waar kun je 
het beste mee beginnen?

Het huisbezoek kost normaal gesproken 375 euro 
maar is dankzij de subsidie van Proeftuin Aard-
gasvrije Wijk (PAW) gratis. Al twintig adressen 
hebben geprofiteerd van dit mooie aanbod. Meer 
weten of aanmelden?

Neem contact op met het energieloket, 
tel. 0621 452 441 of stuur een e-mail aan
energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl
  

Ieder uur een korte presentatie van 
één van de energie-adviseurs: 

• Waterzijdig inregelen van de cv, wat is dat? 
En kan ik dat zelf doen?

• Is het wel goed om de thermostaat ’s nachts 
op 12 graden te zetten?

• Wat zijn de makkelijkste maatregelen om te 
isoleren?

• Moet de cv niet hard werken om van 15 naar 
19 graden te gaan?

• Hoe kan ik goed ventileren?
Kan ik altijd alle was op dertig graden wassen?

Eerste hulp bij 
energiebesparing
Op 11 februari is er een open dag van NEO in 

het buurthuis van de Oranjewijk. Op die open 

dag is er van 14.00 toto 17.00 uur een ener-

giecafé waar energie-experts klaar zitten die 

u kunnen helpen met uw vragen over energie-

besparing, eenvoudig te nemen maatregelen 

en andere handigheidjes. Misschien hebt u 

geen vragen maar ook geen idee wat er alle-

maal kan. Ook daarmee helpen de experts u 

graag. Loop gerust vrijblijvend binnen, ook 

als u geen NEO-lid bent. Koffie en thee staan 

klaar. Aan het eind van de middag is er als 

afsluiting een borrel.


