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Maandag 21 september jongstleden hield DEH haar
jaarvergadering, deze keer in de gemeente Haaren. Niet zonder
reden, omdat de spits tijdens deze bijeenkomst werd afgebeten door
Eric van de Dungen, wethouder bij de gemeente Haaren. Eric van
de Dungen heeft onder andere duurzaamheid in zijn portefeuille.
Tot genoegen van het bestuur en de aanwezige leden maakte de
heer Van de Dungen al snel duidelijk dat de gemeente Haaren actief
beleid ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid
staat op de politieke agenda. Zo wordt onder andere een congres voorbereid samen
met DEH, dat in november zal worden gehouden. Lees meer....

Bezoek aan Verdeelstation
Enexis onze netbeheerder heeft ons
uitgenodigd om een kijken te nemen bij
de stroomvoorziening van Haaren. Geef
je op en beleef woensdag 18 november
een leuke, leerzame middag. Lees
meer...

11 november, Domotica avond

Monitoring kit
Binnen de DEH beschikken we over een
monitoring kit die per apparaat precies
meet wanneer en hoeveel energie een
apparaat verbruikt. Deze set kun je als
lid gratis lenen. Geïnteresseerd, stuur
een email naar rob@deh.nl

Al sinds het huis van de toekomst van Chriet Titulaer in de jaren
'80 wordt er gesproken over domotica in huis. Gemak en comfort
in huis waarbij een slimme computer allebei zaken kan meten en
besturen.
Naast commerciële systemen zijn er inmiddels ook heel
betaalbare open source systemen beschikbaar. Op
woensdagavond 11 november houden we een informatieavond waarin we de deelnemers
meenemen in de wereld van de Domotica. We gebruiken het pakket Domoticz om te
demonstreren wat er met een beperkt budget al kan. Deelname is gratis en iedereen is
welkom.
Geïnteresseerd ? Klik hier om je aan te melden.
Blijft u ons volgen via regelmatig gepubliceerde berichten in De Leye, de Meierij, ’t Pomphuiske en ’t
Haarens Klokje?
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