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Nieuwsbrief DuurSaam Benoordenhout
Editie 2022-3 (5 november 2022)

In deze editie van de nieuwsbrief van het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout delen wij graag met u

de activiteiten van onze campagneweek van zaterdag 26 november tot vrijdag 2 december 2022. 

Gluren bij de buren op zaterdag 26 november
Wij hebben 2 wijkgenoten bereid gevonden om op zaterdagmiddag 26 november vanaf 13:00 hun huis

open te stellen voor wijkgenoten die een kijkje willen nemen om te zien welke maatregelen zij hebben

genomen om hun huis te verduurzamen. 

Beide woningen zijn vooroorlogse woningen die helemaal aardgasvrij zijn gemaakt en van een F naar een

A energielabel zijn gegaan. Meer informatie over deze woningen kunt u ook vinden in de edities van

oktober 2021 en april 2022 van het wijkblad van de wijkvereniging.

Om er voor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is om te kijken en vragen te stellen vragen wij u om

zich aan te melden zodat er per uur maximaal 4 wijkgenoten per woning kunnen kijken. 

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@duursaambenoordenhout.nl. Na aanmelding

ontvangt u nadere informatie. Vol = vol. 

Wijkbijeenkomst op woensdag 30 november
Wij organiseren op woensdagavond 30 november een bijeenkomst voor wijkgenoten die tips willen om

hun energierekening te verlagen. Maar ook voor wijkgenoten die willen weten waar we nu staan met de

energietransitie en wat het wijkinitiatief heeft gedaan en van plan is om te doen. 

Na een plenaire start kunt u zelf kiezen waar u meer informatie over wenst. Tijdens de deelsessies komen

ook de onderwerpen “hybride warmtepompen” en de “vergunningencheck voor zonnepanelen” aan bod.

Nieuw dit keer is het onderwerp “coöperatieve elektrische deelauto’s”.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 30 november a.s. Inloop vanaf 19:30 in het ANWB

gebouw. Ingang is het atrium/ personeelsingang. De bijeenkomst start om 20.00 en duurt tot 21.30.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Vanwege Corona verzoeken we u wel om met klachten

thuis te blijven. 

 

Vul de tekstballon in voor 2 december en win!
Wij hebben een prijsvraag bedacht voor kinderen tot en met 12 jaar; verzin een leuke tekstballon bij

onderstaande foto.

Deelname is simpel. Kinderen hoeven alleen een leuke tekst te bedenken die in de tekstballon past en

deze voor vrijdag 2 december op te sturen naar: info@duursaambenoordenhout.nl onder vermelding

van (1) naam, (2) leeftijd en (3) adres zodat we de prijs kunnen brengen. Deze gegevens zullen we na

deelname vernietigen en zijn enkel bedoeld om de prijs uit te kunnen reiken.

We hebben dit keer 21 schoencadeautjes te verdelen. Op vrijdag 2 december maken we de 21 winnaars

bekend.

Delen mag
Kent u wijkgenoten die interesse hebben in onze activiteiten, stuur deze nieuwsbrief gerust aan hen door

en geef ze de tip om op onze website te kijken: www.duursaambenoordenhout.nl
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