Uitnodiging buurtbijeenkomst
Roermond, april 2016

Wil jij ook een lagere energierekening, meer comfort en een beter milieu?
Beste buurtgenoot,
Afgelopen november presenteerden we in het Cuypershuis een mooie buurtaanbieding voor isolatie.
Dat heeft verschillende bewoners een comfortabele winter gebracht. Nu de zon weer doorbreekt,
gaan we verder met energie besparen. En dat begint bij inzicht. Wil jij weten hoe je energierekening in
elkaar zit? Testen hoe het zit met je energiekennis? Of de grootste energieslurpers in je huis
opsporen? Kom dan naar onze buurtbijeenkomst op 14 april. Schrijf de datum alvast in je agenda!

Donderdag 14 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
In het Cuypershuis (Pierre Cuypersstraat 1)
Wat weet jij van energie?
Op deze avond gaan we met elkaar onze energierekening uitpluizen. Via de
Buurkracht Energie Quiz en een presentatie van Peter Loomans (voorzitter van de
Roermondse energiecoöperatie RoerOmEnergie) leer je wat alle getallen en
bedragen op je energierekening betekenen en natuurlijk waar de grootste
bespaarmogelijkheden liggen. Vergeet niet je eigen energierekening mee te
nemen! En de winnaar van de quiz gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis.

Hoe ziet jouw
energierekening er
uit?

Wat is de grootste slurper in jouw huis?
Heb je geen idee wat in je huis de grootste energie slurper is? Wij hebben Slurper Speursets,
waarmee je het energieverbruik van bijvoorbeeld je televisie, koelkast, wasmachine kunt meten. Ook
leuk om samen met kinderen te doen. Meer weten? Kom dan vooral langs. Op de avond zelf kun je je
inschrijven voor een set.
Inzicht in je energieverbruik
Door het nemen van energiebesparende maatregelen kan de maandelijkse energielast al gauw enkele
tientallen euro’s lager uitvallen. Om te zien hoeveel energie je verbruikt en wat voor jou persoonlijk
interessante maatregelen kunnen zijn, kun je je (vrijblijvend!) aanmelden op
www.buurkracht.nl/roerzicht. Ben je ingelogd dan zie je welke acties we organiseren en kun je je
meteen aanmelden voor een gratis warmtebeeld.
Kom je ook?
We zien je graag op donderdag 14 april. Kun je deze avond niet, maar wil je wel graag weten wat we
doen of wil je je inschrijven voor een Slurper Speurset? Mail ons gerust via
govertgribling@hotmail.com. Dan nemen we contact met je op. Dit kan natuurlijk ook als je andere
vragen hebt.
Groet van het buurtteam,
Govert Gribling, Bernard Nusselder, Guido Beusen

