Loop warm voor comfort én energiebesparing
tijdens het energiecafé
Beste inwoner van Vierlingsbeek,
Graag wil ik u persoonlijk uitnodigen voor het energiecafé op 13 november om 19.00 uur in de
Joffershof in Vierlingsbeek. Vierlingsbeek is al goed op weg op het gebied van energiebesparing.
Veel huizenbezitters hebben de afgelopen jaren energiemaatregelen getroffen, zoals spouwisolatie
en zonnepanelen.
Samen met u wil ik gaan kijken hoe we uw woning meer comfort kunnen geven en tegelijkertijd uw
energierekening kunnen verlagen. Dat is dubbel winnen dus. Tijdens het energiecafé zijn verschillende specialisten aanwezig om u hier goed over te informeren. Tal van onderwerpen zullen aan
bod komen:
Voorbeeldwoning
Een energieadviseur zoomt in op uw woonsituatie aan de hand van een voorbeeldwoning uit uw
dorp die recent een energiescan heeft gekregen. Daarbij staat centraal hoe u energie kunt
besparen en tegelijkertijd een aangenamer huis creëert.
Buurkracht
Buurkracht is de organisatie die mensen en energiewensen in een buurt bij elkaar brengt om
samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Zij kunnen vertellen hoe u samen met uw buren
aan de slag kunt en zo ook nog eens geld overhoudt!
Minimarkt
Lokale installatie- en isolatiebedrijven beantwoorden graag al uw vragen tijdens de minimarkt. Zij
leggen graag uit welke maatregelen zij voor u kunnen uitvoeren. U kunt zich direct inschrijven als
belangstellende voor het gezamenlijk inkopen van besparingsmaatregelen. Bezoek het spreekuur
van de ‘Huizenarts’ van Brabant Woont Slim voor specifieke energievragen en alle vocht- en tochtproblemen (neem energierekeningen, bouwtekeningen of eventuele foto’s mee). Brabant Woont
Slim is hét energieloket in Noordoost-Brabant voor al uw vragen over energiebesparing en duurzame energie bij u thuis.
Er valt nog meer te winnen...
Maar er is meer! Hoeveel energie wordt jaarlijks in Vierlingsbeek
verbruikt? Wat is het gemiddelde energielabel in uw wijk? Zo maar wat
vragen die u kunt verwachten tijdens de Energiequiz die we deze avond
spelen. Daarmee kunt u een energiescan t.w.v. €450,- winnen!

win een
energiescan!

Loopt u al warm? Aanmelden kan via www.brabantwoontslim.nl/vierlingsbeek. Dan zie ik u graag
op dinsdagavond 13 november vanaf 19.00 uur in de Joffershof op de Laurentiusstraat 2 in
Vierlingsbeek! LEUK, GEZELLIG, DOEN! Alvast meer weten over makkelijker, voordeliger en leuker
energie besparen? Kijk op www.brabantwoontslim.nl
of www.buurkracht.nl.
Ook namens Buurkracht en Brabant Woont Slim,
Bouke de Bruin, Wethouder Duurzaamheid Gemeente Boxmeer

Energiecafé, 13 november 2018, 19.00 uur
De Joffershof Vierlingsbeek
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