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Beste  groene buurtgenoot, 
 
We blijven je op de hoogte houden, deze keer 
met Nieuwsbrief nummer 4.  
De lijst van geïnteresseerden in de Nieuwsbrief 
groeit gestaag, we hebben inmiddels een 

verzendlijst van ruim 40 buurtbewoners.  
Wat zijn de actualiteiten? 
 

Warmtebeeldcamera 
De warmtebeeldcamera lijkt nu wel aan de zomerslaap te kunnen beginnen. Als de 

periode van (nacht)vorst weer aanbreekt kan hij weer aan het werk. We hebben in de 
afgelopen periode op 6 verschillende adressen in de buurt de bewoners inzicht kunnen 
geven in de warmtelekken in hun huis.  

 
Warmteslurpers 
Kieren en tochtgaten kosten onnodige energie, maar wat te denken van elektrische 

apparatuur die energie kan slurpen? Weet jij hoeveel de apparaten in huis gebruiken? En 
hoeveel energie de standby van je TV-toestel aan energie verbruikt, of de lichtjes op 
oplaadapparatuur, het zgn. sluipverbruik? Het is allemaal te meten. Hiervoor is eenvoudige 
apparatuur beschikbaar. Na 24 uur meten ben je een stuk wijzer. Wij hebben, met dank 
aan Buurkracht, zulke meetapparaatjes tijdelijk in ons bezit. Ze zijn gratis te leen. 
Interesse? Laat het ons weten (  hortusenergiek@gmail.com) en je kunt een apparaatje 
komen ophalen. 

 
Energiecafé 
Wij organiseren een Energiecafé op elke 2e woensdag van de maand. Het laatste 

energiecafé, in april, was goed bezocht, informatief en gezellig. Het heeft ons 
geïnspireerd om het volgende energiecafé te wijden aan één thema, te weten: waar moet 
je op letten bij het verduurzamen van monumenten, beschermd stadsgezicht en hofjes. 
Geen eenvoudige kost, maar wel iets waar veel buurtbewoners mee te maken hebben. We 
hebben een deskundige van de gemeente uitgenodigd, we hopen op zijn komst. We 
rekenen in ieder geval op Evert Blansjaar (Buurkracht) die ook over heel wat informatie 
beschikt over de mogelijkheden en moeilijkheden waar je mee te maken krijgt bij oude 
panden. Er zijn overigens buurtbewoners die al ervaringsdeskundig zijn. We hopen ook op 
hun aanwezigheid. En er is natuurlijk ook één van onze werkgroepen met dit thema bezig, 
we hopen dat zij ook al iets kunnen melden. 
 
Wanneer?  
8 mei 
Hoe laat? 
Van 19.00-20.30 uur.  
Waar? 
Het Energiecafé is in buurtcafé de Molleboon, Nieuwe Ebbingestraat 117. 
 
Entree is gratis, koffie en thee kosten € 1,00 

 
EPA-advies 
In onze vorige Nieuwsbrief berichtten we al over de EPA-adviseur die een advies op 

maat kan geven over welke maatregelen je het best kunt treffen op het gebied van isolatie 
van je woning en verduurzaming van je energieverbruik. Zo’n adviseur komt bij je thuis om 
de situatie te bekijken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inmiddels hebben 7 
buurtbewoners  belangstelling hiervoor getoond. We verwachten dat de EPA-adviseur deze 
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mensen deze maand zal bezoeken. 
Heb je ook interesse in zo’n advies? Laat het ons weten (  hortusenergiek@gmail.com), en 
wij organiseren een bezoek van een EPA-adviseur voor je.  

 
Uitkomsten behoeftepeiling 
Er hebben 15 mensen gereageerd op de behoeftepeiling in de vorige Nieuwsbrief. 

Twee onderwerpen zijn duidelijk favoriet: informatie over kierdichting, tochtstrips, 
ledverlichting e.d. Daarnaast  gooiden ook de zonnepanelen hoge ogen.  
Om met de zonnepanelen te beginnen: op dit moment zijn een paar mensen bezig met het 
opvragen van offertes voor collectieve aanschaf. Heb je daar belangstelling voor laat het 
dan nu weten (  hortusenergiek@gmail.com). 
Over isolatiemaatregelen zullen we één of meer bijeenkomsten in het Energiecafé 
beleggen. 

 
Buurtapp 
Om activiteiten in een buurt te ondersteunen is er een app gemaakt door 

Buurkracht. Wie de app downloadt kan buurtgenoten op de app tegenkomen, kan zien 
welke activiteiten er in de buurt zijn georganiseerd en kan zelf een activiteit via de app 
bekend maken. De aankondiging van het Energiecafé op 8 mei is de eerste activiteit die wij 
er op gezet hebben. Nieuwsgierig? De app is onder de naam Buurkracht  te vinden op je 

telefoon, voor Android  in de playstore en voor de Iphone in de appstore. 
                            
Zeg het voort………… 

Iedereen is op elk moment welkom om aan te sluiten bij HortusEnergiek. Vertel dus je 
buurtgenoten van dit initiatief, neem ze mee naar het Energiecafé, of laat ze kennis 
maken met onze Nieuwsbrief.  
 

 
NB. Wist je dat ……………. 
………… een LED lamp  85% zuiniger is dan een gloeilamp en 75% zuiniger 
dan een halogeenlamp? Daar komt nog eens bij dat een LED lamp veel 
langer mee gaat, tot wel 9x langer dan een gloeilamp. 
 

 
 
 
De werkgroep Organisatie en Communicatie, 
Marianne Goorhuis, Stieneke van Heerikhuizen en Kees de Ridder. 

 hortusenergiek@gmail.com 
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