
       3 inkoopacties voor jou!

Beste Buur,

Daar zijn we weer, Jessica, Roel en Anja van het wijkinitiatief EnergieRijke Sloten. 
Weet je nog? Misschien heb je ondertussen al van ons gehoord of ben jij een van de
bewoners die in de winter van 2020-2021 mee heeft gedaan aan een of meer van de
collectieve inkoopacties speciaal voor de Sloten. 
Toen hebben 40 buren meegedaan met in totaal 85 inkoopopdrachten (HR++glas,
bodemfolie, asbestvrije kruipluiken en het vervangen van gevelpanelen).

Door jullie enthousiasme en het resultaat van vorig jaar hebben we de smaak te
pakken! 
We hebben het gevoel dat we nog niet klaar zijn en dat we met elkaar nog meer huizen
en tuinen nog duurzamer kunnen maken.

Dit najaar willen we weer een actie opzetten voor isolatiemaatregelen en gevelpanelen,
maar nu is het... 

TIJD VOOR  ZONNIGE ZOMER-ACTIES VOOR JOUW HUIS & TUIN
In mei en juni 2022

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                    lees verder op de andere kant

 
 

EnergieRijke Sloten

Meedoen of vragen?
Mail, app of bel ons:
desloten@energierijkhouten.nl
06-25140704



Zonnepanelen
Met de hoge energieprijzen is het nog voordeliger om je eigen stroom op te wekken
via zonnepanelen op eigen dak. Niet alleen ben je dan minder afhankelijk van de
stroomprijzen, je hebt de investering in de panelen er ook sneller uit. We zullen voor
deze inkoopactie samen oplopen met de collectieve inkoopactie van EnergieRijk
Houten: Heel Houten in de Zon. Leuk idee om met je buren of straat te kijken wie er
interesse heeft en hierin samen op te trekken. 

Regenton
Met een regenton kun je (voor een deel) voorzien in het water voor je tuin. Het
regenwater is gratis, het is beter voor je tuin en doordat er steeds vaker, korte,
hevige buien voorkomen, heb je vaak een voorraad water in je regenton. Kortom:
beter voor je tuin en beter voor het milieu.
We selecteren twee regentonnen die je met korting kunt aanschaffen. Met een
kortingscoupon van de Praxis kun je de benodigde aansluitmaterialen erbij kopen.

Zonwering
Met de juiste zonwering kun je aanzienlijk besparen op het verwarmen en koelen
van je woning. Dit komt doordat de zon buiten wordt gehouden of juist binnen wordt
gelaten, zodat je minder hoeft bij te koelen in de zomer of te verwarmen in de
winter. We zetten de mogelijkheden voor screens en rolluiken op een rij en hebben
een lokale, goede leverancier gezocht met een scherpe prijs.

Informatie
en
aanmelden:
Scan de QR
code

www.energierijkhouten.nl/
mijnbuurt/energierijke-sloten

We zijn op zoek
naar jou!

Kom jij het buurtteam
versterken?

3 acties voor de Sloten

16 mei informatie-avond
We vertellen je graag meer over de acties die
we organiseren en over de EnergieRijke
Sloten.

Daarom nodigen we je uit voor een
informatie-avond in Buurthuis De Grote
Geer. We laten de leveranciers aan het
woord en we geven info over de producten.

Bovendien vinden we het leuk als meer
buren elkaar leren kennen!

Kom je ook?

16 mei informatie-avond 
EnergieRijke Sloten
19.30-21.00 uur
Buurthuis De Grote Geer, Snoeksloot 54

De acties lopen van 1 mei t/m 30 juni 2022


