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Leden raadpleging
Zoals laatst gemeld in de nieuwsbrief, zal er aanstaande dinsdag avond 16 feb, een
open discussie gevoerd gaan worden over hoe in de toekomst DEH vorm te geven.
De exploderende vraag naar duurzame energie oplossingen vanuit het bedrijfsleven,
inwoners en B&W Haaren aan DEH, overstijgt het vrijwilligers potentieel.
Hoe moet DEH hier mee om gaan ?
Aangezien dit onderwerp geheel nog open ligt wil het bestuur eveneens alle leden
uitnodigen om hun mening te geven hoe de DEH te professionaliseren en daarmee
er voor te zorgen dat de middelen/mogelijkheden in de gemeenschap Haaren blijven
en niet naar andere gemeenten vloeien.
Verder op de avond zal Jan de Jong het energieakkoord onder de loep nemen.
Voorzitter : Hans vd Heiden
Gastspreker : Jan de Jong
Locatie en datum : 16 februari, 20.00u, de Heeren Janssen, Helvoirt.
Gratis deelname

Energie maken met kinderen uit Haaren
Woensdag 3 februari heeft de werkgroep "Samen slim
met energie" samen met een grote groep kinderen uit
Haaren energie opgewekt uit citroenen, beweging,
wind en zonne energie.
Ook hebben we aandacht besteed aan het duurzaam
omgaan met water.
Het Brabants Dagblad heeft er aandacht aan besteed
en LoHa heeft een leuke video gemaakt.
Klik hier voor de foto's.

Op 25 februari houdt DEH samen met de gemeente
een klimaattop Haaren in het gemeentehuis. Kom
vooral!
De klimaattop heeft twee hoofddoelen. Het bewust
maken van de inwoners van Haaren van de urgentie van duurzaamheid en het
bijeenbrengen van mogelijke voortrekkers uit de gemeenschap, om
duurzaamheidsprojecten te starten. Projecten die ondersteuning krijgen vanuit de
samenwerking tussen Gemeente Haaren en DEH. Klik hier voor de uitnodiging.

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
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