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Noteer woensdag 4 maart alvast in je agenda !
Op die datum gaan we van start met ons project "Samen slim met energie".
Om 19.30 start een inspirerende avond rondom "Samen slim met energie".
Naast inhoudelijke informatie over het project demonstreren we het
ontwikkelde energieplatform. Een komisch noot wordt toegevoegd door Bart de
Rijk (oa bekend van de film New Kids).
Deelnemers ontvangen hun inlog code en de Ectual zodat ze thuis direct aan
de slag kunnen.
Nog geen DEH lid of deelnemer ? Ook dan ben je van harte welkom om te
kijken of meedoen iets voor jouw is. De avond is kosteloos en de koffie staat
klaar !
Datum: woensdag 4 maart
Start : 19.30
Locatie: Gastenbosch, Helvoirt

Het warmtebeeld team is
operationeel !
Sinds februari beschikken we over
een warmtecamera en hebben we

Isoleren en meten !
Ben je van plan te gaan
besparen op je energierekening

een team opgeleid dat
warmtebeelden van je huis kan
maken zodat je kunt zien waar er
isolatieverbeteringen mogelijk zijn.
Lees meer...

? Doe dan mee met het project
"Samen slim met energie" en
krijg via overzichtelijke grafieken
inzicht in het resultaat van je
acties. Lees meer....

Unieke kans om je zonnepanelen te monitoren
Tijdens de voorbereidingen van ons project "Samen slim met
energie" bleek er grote behoefte om ook de opgewekte energie te
meten. Monitoring geeft direct inzicht in de opbrengst van de
panelen en bovendien kan zo ook de werking van de zonnepanelen op afstand in de
gaten worden gehouden. Om deze wens te faciliteren hebben we een oplossing
bedacht. Lees meer...

Blijft u ons volgen via regelmatig gepubliceerde berichten in De Leye, de Meierij, ’t Pomphuiske en ’t
Haarens Klokje?

Ons mail adres is:
secretariaat@deh-energie.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief

