
Ook jij kunt energie besparen. Geïnteresseerd? Kom naar de informatieavond! 

De buurten rondom de Feart/Moskou en de Heidebuurt hebben in de afgelopen maanden 

succesvolle avonden georganiseerd over zonnepanelen en LED verlichting. Samen met WEN en 

Buurtkracht kwamen we bij elkaar om te kijken hoe we hele dorp hierbij kunnen betrekken; hoe 

kunnen we de buurkrachten bundelen? 

Uit de ervaringen van onze buurten bleek dat er eigenlijk weinig nodig is om mensen enthousiast te 

maken. Met bewustwording en informatie kan iedereen direct al kleine verbeteringen doorvoeren, al 

die kleine stappen samen hebben een mooi effect. Ook merkten we dat er bij een aantal mensen 

animo is, om al wat grotere stappen te zetten, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen. En 

dan het liefst samen met anderen, omdat dat financiële en organisatorische voordelen heeft. Dat 

kunnen we per buurt organiseren, maar waarom eigenlijk niet direct voor het hele dorp. 

En dat gaan we dus doen! In maart organiseren WEN, Buurtkrachten en de buurten een avond met 

praktische informatie over energie. Voor mensen die al nadenken 

over de aanschaf van zonnepanelen en dat graag samen met anderen 

willen doen, maar ook voor mensen die gewoon wat meer willen weten. 

De ervaring in de buurten leert dat er heel veel mogelijk is ook zonder 

grote uitgaven. Bewustwording is de eerste stap.  

 

Stroomverbruik van je apparaten meten 

Het is tijdens deze avond mogelijk om een klein apparaatje te lenen dat het stroomverbruik van je 

apparaten meet. Dit heeft al geleid tot de aanschaf van een nieuwe droger op de Heidebuurt! Want 

als je oude droger van 2000 per jaar €219 stroom verbruikt, een nieuwe €535 kost en die maar €107 

euro stroom per jaar verbruikt, dan hoef je niet lang na te denken. Die investering is snel terug 

verdiend. 

Is je interesse gewekt? We nodigen je van harte uit voor deze avond, die we in maart gaan 

organiseren. Hou de Ban en je brievenbus in de gaten; we zorgen dat je de datum niet kan missen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


