
Welkom bij buurtactie Dansen- en Ervenbuurt
Een moment geduld nog… we starten om 19:30 uur

Energie besparen loont



Spelregels

• Zet uw microfoon op ‘mute’

• Stel uw vraag of opmerking in de ‘chat’

• De gespreksleider leest de vragen voor, tussendoor of na afloop

• De presentaties worden beschikbaar gesteld

• Veel inspiratie toegewenst!



Wie zitten er in de zaal?



Buurtactie programma 23 – 26 november

• Maandag 23 november – zonnepanelen
Ger Keuzenkamp, Energie Collectief Capelle

• Dinsdag 24 november – isolatie
Sten Polman, WoonWijzerWinkel

• Woensdag 25 november – kleine energiebesparende maatregelen
Sheri Isidora en Tineke Winkels, Energiecoaches

• Donderdag 26 november – groene daken en groene tuinen
Henk Jense, Stichting Steenbreek en Marco de Regt, Gemeente Capelle



Zaterdag 28 november

WoonWijzerWagen van 09:00 tot 17:00 uur

• Parkeerplaats de Zevensprong, bij Rehobothschool/Ontmoetingskerk

• Voor persoonlijk Energiebesparing advies

• Voorbeelden van duurzame oplossingen voor uw woning



Even voorstellen

Energie Collectief Capelle – ECC
• Groep vrijwilligers duurzame energie

• In 2012 begonnen met gezamenlijke aankoop zonnepanelen

• Nu een collectief voor woningeigenaren, huurders en VvE’s

• Onafhankelijke hulp en advies

• Samenwerking met gemeente en WoonWijzerWinkel bij duurzame acties

• Website www.energiecollectiefcapelle.nl



Even voorstellen

WoonWijzerWinkel
• De winkel voor duurzaam wonen, Directiekade 2, Rotterdam –

Heijplaat

• Grote showroom met innovatieve oplossingen in duurzaam wonen

• Organisatie themadagen

• Groot netwerk van duurzame leveranciers

• Website www.woonwijzerwinkel.nl



Even voorstellen

Gemeente Capelle aan den IJssel
• Programma duurzaamheid

• Website www.duurzaamcapelle.nl

• Inschrijven voor de nieuwsbrief



• Adviesgesprek bij u thuis of online ‘op afstand’

• Inspectie door professional WoonWijzerWinkel

• Scan en meetapparatuur

• Isolatie mogelijkheden - vloer, dak, gevel, glas

• Mogelijkheden zonnepanelen en overige energiebesparing

• Kosten: € 100,- met € 90,- korting via de gemeente

• Te bestellen via de website woonwijzerwinkel.nl/capelleaandenijssel

Woningopname



• Persoonlijk advies telefonisch of aan huis door ECC vrijwilliger

• Aanvragen via: schollevaar.duurzaamcapelle@gmail.com

• ook voor specifieke vragen

• Offerte aanvraag via ECC vrijwilliger of via: woonwijzerwinkel.nl/schollevaar

• Opdracht via WoonWijzerWinkel

• Uitvoering door gecertificeerde leveranciers

• ECC en WoonWijzerWinkel houden bij welke maatregelen genomen 
worden

Begeleiding na informatie avond


