Het Lentenummer van de nieuwsbrief Elkenien Grien.
Voor u staat de Lente-nieuwsbrief Elkenien Grien. Als ik naar buiten kijk, zie ik een stevige
sneeuwstorm. Zo één is er afgelopen winter nog niet geweest. Maar de lente is nog niet
afgelopen, dus wie weet wat voor moois ons nog te wachten staat. Dit keer staat op het
programma: Van het gas af met Elkenien Grien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van het gas af met Elkenien Grien.
Dinsdag 12 april om 20.00 u. wordt in het Energiecafé een informatieavond gehouden over
de warmtepomp, het sluitstuk van de woning zonder gas. Nu meer nodig dan ooit. De
energieprijzen rijzen de pan uit en de energietransitie wordt steeds urgenter. Alle facetten
van de warmtepomp worden besproken. Er is op dit moment heel veel vraag naar, zodat
mensen die er nu een bestellen op een wachtlijst komen. Maar dat is geen probleem, want
de woning moet eerst goed geïsoleerd zijn en ook d.m.v. kleine besparingen een minimum
aan gas gebruiken. Bovendien kunnen alvast zonnepanelen geïnstalleerd worden. Met die
maatregelen wordt het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen alvast bestreden.
Wilt u zich van tevoren opgeven met het aanmeldingsformulier, te vinden op de website:
www.elkeniengrien.nl Het is prettig om vooraf te weten hoeveel bezoekers er gaan komen.
U bent van harte welkom op 12 april in het Energiecafé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste mensen,
Vele mensen weten in deze turbulente tijden van oorlog en de gevolgen voor gas-en
olieprijzen de weg naar ons Energiecafé in de oude Prinsfabriek in Dokkum te vinden.
De noodzaak om van het gas af te gaan is urgenter dan ooit!!
De prijzen rijzen de pan uit,alles wordt duurder,dus isoleren en verduurzamen in huis is een
logische stap.
In ons energiecafé krijgt U de antwoorden op uw vragen over isolatie van dak,vloer en
spouw,tot uitleg over de warmtepomp tot in detail.
Als U erover nadenkt,maar niet weet hoe dit aan te pakken is een bezoek aan ons
energiecafé de moeite waard.We helpen U op weg en geven kosteloos adviezen.
Regelmatig zijn er ook voorlichtingsavonden over bv. de warmtepomp,aanschaf
zonnepanelen of “ het 7 stappenplan” een uitgekiende methode om uw woning te
verduurzamen,met verhoging van comfort en verláging van uw ecologische voetstap,m.a.w.
vervuiling van de aarde en tevens daardoor verlaging van uw energiekosten! Iets wat in deze
dure tijd zéér welkom is natuurlijk!
Voor mensen met een kleine beurs zijn er ook diverse routes te bedenken om toch
duurzame maatregelen te realiseren!
Geen tijd meer om ermee te wachten,de mogelijkheden zijn er dus....DOEN!
Joke Groen, voorzitter stichting Elkenien Grien
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook rijden op eigen zonnestroom?
De E-auto komt eraan en snel ook. En hij is behoorlijk wat efficiënter dan de auto met
verbrandingsmotor, die 70% van zijn energie omzet in warmte. Zelfs als u met grijze stroom
zou laden bespaart u al de helft van uw CO2-uitstoot. Maar verreweg de meeste bezitters
van een elektrische auto rijden op groene stroom, vaak ook thuis geladen van eigen
zonnepanelen. Tien zonnepanelen op het dak en u rijdt 7000 km per jaar onafhankelijk,
gratis en 100% klimaatneutraal. Geen gezeur meer over hoge benzine- en dieselprijzen, geen
ongemakkelijk gevoel meer over het klimaat en de Russen. Daarbij is elektrisch rijden
tegenwoordig niet duurder meer dan fossiel rijden. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website
van de ANWB, waar uitgebreide sommetjes op staan. En ziet u op tegen het te investeren

bedrag? Private lease is behoorlijk aantrekkelijk geworden. U rijdt dan een nieuwe E-auto
tegen voorspelbare, vaste kosten. 100% save.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opleiding energiecoaches bij Elkenien Grien
De opleiding voor energiecoaches, die gaan deelnemen aan het RREW (regeling reductie
energieverbruik woningen) project is gestart in het Energiecafé. Vier vrijwilligers doen mee.
Drie van het team van Elkenien Grien en één, die zich heeft opgegeven via de vorige
nieuwsbrief. Door middel van deze opleiding/training wordt een bijdrage geleverd aan dit
project voor de minima. Het gaat niet alleen om huurders, maar ook om alle eigenaren met
een woning met WOZ waarde onder de 200.000 €. Hopelijk wordt veel gebruik gemaakt van
de enthousiaste energiecoaches.
Het RREW project wordt samen met de gemeente uitgevoerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden brieven.
Helaas zijn er voor deze nieuwsbrief geen berichtjes binnengekomen uit de praktijk van de
energietransitie. Ook suggesties voor informatie over speciale technische snufjes die kunnen
helpen bij energiebesparing zijn welkom. De redactie wacht hoopvol reacties af voor het
volgende nummer, de zomer nieuwsbrief.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden Energiecafé.
Het Energiecafé is weer open. Afspraak maken is niet nodig.
Onze adviseurs zitten elke woensdag en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur voor u
klaar.
Hebben wij warmtefoto's bij u gemaakt dan zijn die daar te zien mèt uitleg over uw eigen
huis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u ons werk financieel steunen?
Elk bedrag is van harte welkom. De oproep voor donaties in de vorige nieuwsbrief heeft een
aardig bedrag opgeleverd. Er waren een paar zeer gulle gevers bij.
Maar ook voor volgend jaar zou het fijn zijn om wat meer financiële middelen te hebben. De
vrijwillige medewerkers krijgen nog steeds geen vaste onkostenvergoeding. Kortom donaties
zijn erg welkom.
Ons rekeningnummer is: NL38 RABO 0330 1231 57 t.n.v. Stichting Elkenien Grien
Bij voorbaat hartelijk dank.

