
Op naar een duurzame Noorderenk!  
 
 
Beste Noabers  van de Noorderenk, 
 
 
 
 
 
We beginnen om 10 uur vanaf de Bergakker en gaan 
dan plein voor plein door de buurt richting de 
tennisvelden.  
Met  

De beste gesprekken 
 op de allerbeste 

buurtduurzaamheids-dag 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
We komen dus met vragen en hebben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zaterdag 11 september 

zijn wij in onze buurt. 
Wij? Wij zijn buurtbewoners van de Noorderenk 
en Noaber Energie Bathmen. 
Met een hele partij energie aanbiedingen.   
Maar we zijn ook erg benieuwd naar het verhaal 
van de buurt, dus uw ideeën, interesse en tips 
over duurzaamheid en goed wonen in onze 
buurt. 
Want wie weet kunt U geld, soms veel geld 
besparen met eenvoudige maatregelen in en om 
het huis, of uw leven letterlijk warmer maken en 
ook nog eens de toekomst duurzamer voor U, uw 
kinderen, en voor ons samen, de buren. 
 

En om daar mee te beginnen hebben we een 

hele voorraad Noorderenk-Aanbiedingen We komen met vragen en hebben 
aanbiedingen. 
We hebben in juni al eens een 
Noaberblik door de buurt laten gaan. 
Daar hebt U ons veel vragen gesteld en 
mooie voorbeelden van verduurzaming 
gegeven. We weten zo welke 
onderwerpen er spelen in onze buurt. En  
     daar zullen we zaterdag 11 september 
           ook aandacht aan geven. 
 
Onderwerpen die in onze wijk hoog 

scoorden waren: Isoleren (dak, muur, 
vloer, spouw, glas), Zonnepanelen, 
Sedumdaken en vragen over 
(hybride) ketels  
Met de uitkomsten uit de 
zaterdaggespreken gaan we inschatten 
welke maatregelen in de wijk het meest 
kansrijk zijn. Daarna organiseren we een 
wijkbijeenkomst. Al dan niet online. 
Samen met jullie, de bewoners, kijken 
we welke verbeteringen aan de huizen 
en misschien wel de wijk haalbaar en 
nodig zijn. Vervolgens maken we een 
schatting van de kosten, en door dit 
project per wijk aan te pakken hopen we 
de kosten aanzienlijk lager te houden 
dan wanneer het huis voor huis had 
gemoeten. 

 

We hebben deze zaterdag het volgende in de aanbieding:  
ledlampen, brievenbusborstel, tochtstrips, radiatorfolie, 
deurdranger en tijdschakelaar. Maar ook gratis 
energiecoaches of een regenwaterambassadeur. En hoge 
korting op een energiescan, besparende CV-afstelling of 
nano-infraroodpanelen. En nog veel meer.  
Oh ja, Op = Op 
 
De hele zaterdag hebben we ook de klusbakfiets in de 
buurt. Dus lukt het niet zelf dan hebben we handige 
handjes die ook al direct de lampen of strips installeren 
En als je niet thuis bent of niet kunt wachten, zoek ons dan 
even op. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Nu al beginnen? 
Energie besparen, een slimme volgorde 

QUICKWINS en GEDRAG, energie besparen zonder investeren 

Gebruik het monument zoals het bedacht is. B.v. de binnen luiken als glas 
isolatie en serres als onverwarmde binnenruimte. 

Tocht strips geplaatst (1 rol) zorg wel voor voldoende ventilatie 

Koelkast / diepvries ontdooien om ijsvorming aan te pakken 

Vervang oude apparaten. Wees alert op “energieslurpers” zoals pompen 
van vloerverwarming , aquaria en apparaten van meer dan 10 jaar oud. 

Zet apparaten echt uit, ook opladers in het stopcontact kosten lekstroom 
= wees alert op sluipverbruik 

Verwarm alleen de ruimten waar je in verblijft / leeft. 

Gordijnen inkorten 

Gebruik led verlichting, zet overbodige verlichting uit 

Ventileren moet. Spui slaapkamers 20 minuten na opstaan dat is 
voldoende. Het raam de hele dag openlaten kost veel energie 

Radiatoren voor slecht geïsoleerde buitenmuren verwarmen de 
buitenlucht, Radiatorfolie achter de radiator houdt de warmte binnen. 

Isoleer leidingen in onverwarmde ruimten. 

Zet de verwarming 1 graad lager 

Zet de verwarming s nachts lager op 15 graden. Dit geldt niet voor 
vloerverwarming in een betonnen vloer 

Verwarm op lage temperatuur 

Laat de cv verwarming inregelen. 

Waterbesparende douchekop 

   

Zaterdag 11 september 
De beste gesprekken op de allerbeste 

buurtduurzaamheids-dag 

Corona 
Wij volgen de 
coronaregels en 
houden 1,5 
meter afstand. 

 

Arno Scholten,  
Fokke Meima, 06-21886475. 
 
Als U zaterdag  niet kunt en wel 
wat wilt meedelen. Neem dan 
even met deze mensen contact 
op. www.noaber-energie.nl 
 info@noaber-energie.nl 
 

Blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen rond 
duurzaamheid in Bathmen . 
Volg Noaber Energie.  
Ook op Facebook 

mailto:info@noaber-energie.nl

