
 

UITNODIGING ENERGY PARTY 

Voor wie :  BEWONERS ‘T ZAND BINNEN-BUITEN 

Wanneer :  Zaterdag 14 mei 2022 13.00 – 16.30 uur  

Waar        : Zandse Kerk 

Heeft u ook zin in een feestje en wilt u samenkomen met directe 

buurtbewoners die allemaal interesse hebben of bezig zijn met 

verduurzaming? Kom dan kosteloos op zaterdag 14 mei naar de Energy 

Party in de Zandse kerk in Huissen.  

In onze wijk staat een grote variatie aan huur- en koopwoningen; 

vrijstaande woningen, rijtjeshuizen, appartementen en 2-kappers. Veel 

woningen dateren uit de jaren 70 of zijn zelfs ouder. Zoals u misschien al 

wel vernomen heeft is er veel te doen op het gebied van verduurzamen 

van onze woningen. Zeker gezien de huidige klimaatveranderingen en de 

stijgende energiekosten. Wij willen heel graag met u in gesprek en u  

informeren én helpen bij het inwinnen van de juiste informatie. Zo kunt u 

op uw eigen gewenste manier en/of tempo de juiste 

verduurzamingsstappen zetten. Want zegt u nou zelf: u wilt toch ook een 

prettig, warm huis, zonder tocht en niet te vergeten een lagere energie 

rekening. 

U bent van harte welkom op zaterdag 14 mei in de Zandse Kerk. Wij 

hebben een heus programma voor u samengesteld met veel informatie, 

besparingstips en ervaringsverhalen van wijkbewoners die hun woning 

hebben verduurzaamd. Ook deelt het Energieloket gratis pakketten uit 

met ledlampen. Als u deze nog niet gebruikt is het zeker de moeite waard 

om deze op te komen halen.  

 

Tot ziens op de Energy Party! 

Projectteam Duurzaamheid 

Wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten 



 

UITNODIGING ENERGY PARTY – 14 mei 2022 

PROGRAMMA 

13.00 uur Inloop met koffie en thee.  

13.30 uur Opening door Aart Slob, wethouder duurzaamheid gemeente      

Lingewaard. 

13.35 uur Wijkbewoner Joost Kersten vertelt over de succesvolle 

verduurzaming van zijn woning. 

13.50 uur Peter Hafkamp, energieconsultant geeft antwoord op de vraag 

“Verminderen energieverbruik en verduurzamen woning: hoe pak ik dit 

nu aan en waar begin ik?” 

14.10 uur Eric Mientjes van Waardwonen en Bram Reukens van Tenten 

Solar, “Hoe kom ik erachter dat zonnepanelen geschikt zijn voor mijn 

woning?” 

14.35 uur Pauze 

15.00 uur Energieloket Lingewaard, geeft o.a. uitleg over welke subsidies 

voor bewoners beschikbaar zijn. 

15.15 uur Wijkbewoner Edzo Oosterhuis vertelt over de rendabele 

verduurzaming van zijn woning. 

15.30 uur Rondlopen op de kennismarkt en napraten onder genot van 

een hapje en een drankje. 

Ook aanwezig zijn o.a. Lingewaard Energie met een elektrische deelauto 

en hebben wij voor kinderen een heuse verduurzamingsquiz. 

 

Tot ziens op de Energy Party! 

Projectteam Duurzaamheid 

Wijkorganisatie ‘t Zand Binnen-Buiten 


