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Energie besparen is heel verleidelijk!
De herfst is begonnen. Het seizoen dat ons brengt in de tijd van lage temperaturen en lange nachten. En
dus ook de tijd waarin het loont om na te denken over het binnen houden van de warmte en het
beperken van het gebruik van elektriciteit. Met onze Nieuwsbrief hopen wij u op weg te helpen naar een
energiezuinig huis. Daarvoor bieden we verschillende handvatten, die we hebben samengebracht op
één pagina. Wat kunt u zelf doen? En waar zitten de kansen in de “schil” van uw huis? Meer weter? Ga
naar de pagina “In 3 stappen naar een energiezuinige woning”.

Een warme jas voor uw huis…
Vorig jaar voerden we een succesvolle actie voor spouwmuurisolatie. Uiteindelijk hebben bijna 20
huizen een warme jas gekregen via één van de geselecteerde bedrijven. De actie is nu verlengd, dus als
u nog niet heeft meegedaan kunt u nog van het aanbod gebruik maken! Op de websitepagina “Trek uw
huis een warme jas aan” kunt u zien hoe u mee kunt doen.
Ook andere delen van uw woning kunnen misschien wel isolatie gebruiken. Waar de warmte uw huis uit
stroomt kunt u zien op de energielekscan. En met onze “zelfscan” kunt u nagaan waar in uw huis de
kansen zitten. Ook als u wilt weten wat u daartegen kunt doen, kunt u terecht op onze website. Daar
vindt u onder meer informatie over dakisolatie, vloerisolatie en de verschillende soorten dubbel glas.
Dan kunt u straks in de winter met een gerust hart uw blik naar buiten laten dwalen, naar een mooi ijsof sneeuwlandschap.

Doe het zelf… met korting!
Ook voor doe-het-zelvers hebben we de afgelopen periode onze informatie aangevuld. Zo vindt u nu
informatie over hoe u de effectiviteit van uw radiatoren kunt vergroten door er radiatorfolie achter te
plakken. Dat kunt u wellicht zelf prima doen. Als dat zo is, kunt u voor de aanschaf van het folie nog
steeds met 15% Energie Actief Soest korting terecht bij de drie doe-het-zelf zaken in Soest: KARWEI,
Provak en Davo. Die korting geldt ook voor andere energiebesparende producten. Op onze website
vindt u per bedrijf de lijst van producten die ze met korting aanbieden. Wilt u weten wat u verder kunt
doen? Kijk dan even op onze “Bespaarchecklist”. Als extra service sturen we deze lijst als losse bijlage
mee met deze Nieuwsbrief.
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Energie Actief Soest in Klaarwater
In samenwerking met het Wijk Bewoners Team (WBT) Klaarwater en de gemeente Soest gaat Energie
Actief Soest “de wijk in”. We organiseren op maandag 30 november om 20.00 uur in Kinderboerderij de
Veenweide, Vedelaarpad 53, Soest een informatieavond over wat u zelf kunt doen in uw huis. De
bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Wijk Bewoners Team Klaarwater en is met
name gericht op inwoners van de wijk Klaarwater. Maar u, als ontvanger van onze Nieuwsbrief, bent
ook van harte welkom voor deze bijeenkomst. De avond wordt geopend door de nieuwe wethouder,
Marcel Adriani. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@energieactiefsoest.nl. Meer informatie op
onze website.

De Jeugd heeft de toekomst (en ouders)
Samen met Stichting Balans/Kinderboerderij De Veenweide organiseert Energie Actief Soest Science Lab
2015. Het gaat om duurzaamheidsproefjes, die kinderen van de basisscholen zelf kunnen doen.
Vanaf begin oktober verzorgen Balans/Kinderboerderij De Veenweide en Energie Actief Soest lessen
voor leerlingen van een groot aantal scholen. Ook de ouders worden daarbij betrokken via een enquête,
die ze samen met hun kinderen invullen. Daarin wordt duidelijk wat er thuis al is gebeurd aan
energiebesparing en waar nog kansen liggen. Bovendien is er op 9 december een ouderavond, waar
ouders van de deelnemende kinderen kennismaken met de proefjes en informatie krijgen over
energiebesparing. Bij deze ouderavond is wethouder Jannelies van Berkel aanwezig voor de opening.
Meer informatie over deze actie vind u op onze website.

Loop 29 november mee in de klimaatparade
Klimaatverandering is niet iets van de volgende generaties: nu al worden wereldwijd de gevolgen
gevoeld. Eind november komen wereldleiders in Parijs bij elkaar om afspraken te maken over het
terugdringen van CO2 om klimaatverandering beperkt te houden. Op 29 november worden er
wereldwijd acties gehouden door burgers om het belang onder de aandacht te brengen. In Amsterdam
start om 12.00 uur de Klimaatparade. Komt u ook en neemt u uw buren mee?

Doorgeven Nieuwsbrief
Kent u mensen in uw omgeving voor wie deze Nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur hem dan door!
Belangstellenden kunnen zich abonneren via het aanmeldformulier op onze website.
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