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23 september – lancering van de regionale Bespaartour
Een feestelijke avond als eerste uit een reeks bijeenkomsten in de regio waarop
energieambassadeurs en betrokkenen bij lokale energie-initiatieven op informele
wijze hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. De uitnodiging met
meer informatie over deze bijeenkomst zit in de bijlage van deze mail.
28 september – Duurzaam Wonen, Slim Verbouwen Markt Rabobank
Hoe kan ik energie besparen? Hoe kan ik mijn woning duurzaam maken? Tijdens
deze markt informeren ongeveer twintig lokale ondernemers particuliere
woningbezitters over mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Denk
hierbij aan aanbieders van zonnepanelen, dak- en gevelisolatie, dubbel glas en
warmtepompen. De adviseurs, installateurs en aannemers kunnen u alles
vertellen over het verhogen van het comfort van uw woning en het verlagen van
uw energierekening.
De informatiemarkt vindt plaats op maandag 28 september, tussen 16.00 en
21.00 uur bij Rabobank aan de Utrechtseweg 25 te Zeist. De entree is gratis. U
hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. Meer informatie op:
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/nieuws/items/informatiem
arkt_duurzaam_wonen_slim_verbouwen_rabobank
10 oktober - Duurzame Markt Zeist
Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, organiseert Zeist opnieuw een
duurzame markt op het Belcour en in de Allegrotuin. Hier kan je biologische
lekkernijen uit de streek proeven, fair trade shoppen en informatie krijgen over
energiezuinig wonen. Ook zijn er leuke activiteiten voor kinderen. De duurzame
markt wordt georganiseerd door Gemeente Zeist samen met lokale en regionale
ondernemers en vrijwilligers. Meer details worden binnenkort bekend gemaakt.
Wil je deelnemen aan de markt met een kraam of activiteit? Laat het me weten!
24 oktober - Nacht van de Nacht
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Echte duisternis is er
bijna niet meer te vinden. Hierdoor wordt het zien van een sterrenhemel steeds
zeldzamer en raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord. Veel
aanlichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting
brandt de hele nacht door terwijl er nauwelijks iemand langs komt. Dat kan vaak
minder en slimmer! Met de organisatie van de Nacht van de Nacht willen de
Natuur en Milieufederaties aandacht vragen voor onnodige lichthinder en
energieverspilling tegengaan.
Hiervoor zijn er op 24 oktober allerlei leuke activiteiten in het donker. Meer
informatie, ook over wat er in en rond Zeist gebeurd? Kijk op
www.nachtvandenacht.nl

7 en 14 november - Nationale Duurzame Huizenroute
Op zaterdag 7 en 14 november 2015 stellen huiseigenaren in heel Nederland
hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben
gemaakt, ook in (de buurt van) Zeist. Ben je zo'n huiseigenaar en vind je het leuk
om anderen op weg te helpen bij het duurzamer maken van hun eigen woning?
Meld je aan voor de Nationale Duurzame Huizen Route en deel je kennis en
ervaringen. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen of
balansventilatie; al je opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol!
Meer informatie over hoe het werkt en meedoen met je woning via de
aanmeldpagina: http://www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden-huis
Heb je nog geen duurzaam huis, maar wel interesse in energiezuinig wonen? En
wil je wel eens van een andere Zeistenaar horen hoe dit in zijn werk gaat en hoe
het bevalt? Dan vind je op http://www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis
meer informatie over het bezoeken van een duurzaam huis bij jou in de buurt.
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