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Verhuisbericht Energiewinkel, bespaar energie met Minder op de
meter en maak kennis met onze klimaatburgemeester.

VERHUISBERICHT ENERGIEWINKEL
De Energiewinkel gaat verhuizen! Vanaf 1 december kun je
terecht op ons nieuwe adres: Markt 20. Op deze nieuwe
locatie in hartje centrum kunnen inwoners drie middagen per
week binnenlopen met vragen over energiebesparing en
duurzame energie opwekken. De openingstijden zijn
donderdag tot en met zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.
De Energiewinkel is een initiatief van Vrijstad Energie. Je kunt
er informatie krijgen over o.a. zonnepanelen,
energiebesparende maatregelen in huis en over onze lopende
inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie.
Naast Vrijstad Energie zijn Energieloket Culemborg, Vrijstad
Windwinning en CoöperatieAuto in de Energiewinkel
aanwezig.

JUDITH VAN LOON KLIMAATBURGEMEESTER VAN
CULEMBORG
De Nationale Klimaatweek (28 okt t/m 5 november) zit
erop, maar voor de eerste klimaatburgemeester van
Culemborg begint het nu pas echt. Judith van Loon is
vrijwilliger bij Vrijstad Energie én projectleider van Minder
op de meter:
‘Ik meldde me aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als
klimaatburgemeester, omdat ik het belangrijk vind dat er iemand opstaat voor het klimaat hier in
de stad. Want de toekomst is nu: we moeten het met elkaar structureel anders gaan doen om
de CO2-uitstoot te verminderen en onder de 2 graden opwarming te blijven.’
Lees verder...

ENERGIE BESPAREN? MELD JE STRAAT AAN VOOR
MINDER OP DE METER.
Bij ons project Minder op de meter krijgen woningeigenaren in
Culemborg een gratis stappenplan op maat over
energiebesparende maatregelen in huis. We werken per
straat, want samen optrekken met de buren is leuker én kan
voordeel opleveren als je gezamenlijk maatregelen neemt of
subsidie aanvraagt. Deelname is gratis en vrijblijvend. Je
bepaalt zelf welke maatregelen je neemt. Meer info over het
project lees je hier.
Doe mee en meld je straat aan! We zoeken straten waarin
minimaal 8 woningen van hetzelfde type willen meedoen, liefst
gebouwd vóór 1990. Stuur een mail naar minderopdemeter@vrijstadenergie.nl. Dan nemen we
snel contact met je op.

ALEX EN KARINA VERTELLEN WAAROM ZIJ MEEDOEN
AAN PROJECT MINDER OP DE METER:
‘Wij doen mee aan project Minder op de meter omdat we een
gratis advies krijgen over het toekomstbestendig maken van
onze woning. Daar kun je nooit op tegen zijn!
We hadden hiervoor al ideeën, zoals vloerisolatie en
zonnepanelen. Maar het werd niet concreet. Daarom grijpen
we nu de kans aan om mee te doen aan dit project. En de
collectieve aanpak met de straat kan financieel gunstig zijn.
Wij willen energiebesparende maatregelen in huis nemen
omdat we daarmee ons wooncomfort vergroten. Maar onze
bewustwording over klimaatverandering speelt ook een
belangrijke rol.
Lees verder...

CHALLENGE: DICHT JE KIEREN
Heb je kieren in huis? Zonde van de energie en van jouw
geld. Zeker met de hoge energieprijzen van nu. Doe mee aan
de challenge ‘dicht je kieren’ van het Energieloket en krijg
inzicht in plekken waar bij jou thuis de warmtelekken zitten.
Vervolgens werk je stap voor stap aan het dichten van je
kieren zodat je woning tochtvrij en comfortabeler wordt.
Wat houdt de challenge in?
Je krijgt vijf e-mails in een tijdsbestek van 10 dagen
Iedere mail bevat een opdracht
Aan het eind van de challenge heb je je kieren gedicht en voel je het verschil!
Meld je hier aan:

NIEUWE WEBINARS: ISOLEREN, WARMTEPOMPEN EN
KLEINE MAATREGELEN IN HUIS
De komende weken kun je de volgende gratis webinars
volgen van het Energieloket:
23 november: verlaag je energierekening met kleine
maatregelen
25 november: Isoleer je huis
1 december: Zo zit het met de warmtepomp
Alle webinars starten om 19:30 uur en duren een klein uur. Je kunt tijdens het webinar vragen
stellen in de chat. Meld je vooraf aan, dat kan via bovenstaande links.

VOLG VRIJSTAD ENERGIE OP FACEBOOK EN LINKEDIN
Wist je dat Vrijstad Energie pagina's heeft op Facebook en
LinkedIn? Volg en like ons meteen even, dan blijf je op de
hoogte van nieuws, tips voor energiebesparing en
evenementen.
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Cooperatie Vrijstad Energie B.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 06 - 10671846
E-mail: info@vrijstadenergie.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

