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Dit is de eerste nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2022. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl

� Energiecoach
De energiecoach van de ECTB hee� haar eerste adviezen uitgebracht.

Thuis verduurzamen? De energiecoach van de ECTB helpt u! Zij zorgt ervoor dat u persoonlijk advies krijgt over
verduurzamen. Gra�s! Tijdens een kort bezoek bij u thuis adviseert de energiecoach u over kleine energiemaatre-
gelen die ervoor zorgen dat u energie (en dus ook geld) bespaart. Tijdens het bezoek kunt u ook vragen stellen
over bijvoorbeeld isola�e, de energierekening en verwarming. Ook ontvangt u dan een energietas met inhoud.
Wilt u de meer zware maatregelen treffen in huis? Ook dan helpt uw energiecoach u op weg.

Als u zelf de training wil volgen dan wil de energiecoach daar graag meer over vertellen.

De energiecoach is te bereiken op energiecoach@ectb.nl.

� Warmte wandeling Ten Boer
Waar zi�en de warmtelekken in huis?
De ECTB, Grunneger Power en het Energieloket Groningen organiseren een warmtewandeling in Ten Boer onder
leiding van de energiecoach. Samen gaan we warmtelekken opsporen met een warmtebeeldcamera. Dat doen we
op woensdagavond 9 maart. Het defini�eve programma verschijnt in de februari nieuwsbrief.
Een warmtewandeling is samen met je buren kijken waar de lekken in je huis zi�en. We beginnen met uitleg over
de warmtecamera, wat zie je en wat denk je te zien op de beelden. Daarna gaan we in kleine groepjes met een
begeleider op padmet de camera om zelf lekken op te sporen. Tenslo�e komen we weer samen en bespreken wat
we hebben gezien en hoe we dat zouden kunnen oplossen.

We hebben plek voor maximaal 25 deelnemers, en a�ankelijk van Corona-maatregelen kunnen dat er ookminder
zijn. Als u mee wil doen dan kunt zich opgeven bij: energiecoach@ectb.nl.

� Fledderbosch
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief is gemeld zijn de gesprekken over Fledderbosch vertraagd doordat ons bestuur
�jdelijk niet compleet is. De beperkte omvang van het bestuur (3leden) wreekt zich nu er zulke belangrijke zaken
aan de orde zijn naast het ”gewone” werk.

� Zetmop60
Nu de energieprijzen zo hard s�jgen is energiebesparing een belangrijk onderwerp geworden. De meest snelle en
eenvoudigste manier om energie te besparen is door de thermostaat van de cv-ketel op 60°C te ze�en. Urgenda
hee� voor deze heel eenvoudige handeling instruc�e video’s gemaakt die u kunt bekijken op www.zetmop60.nl.

� Bestuur
Zoals eerde gemeld is het bestuur te kwetsbaar en is uitbreiding en vervanging nodig. De voorzi�er vertrekt uiter-
lijk over een paar maanden of zoveel eerder als mogelijk is. Inmiddels is er contact met kandidaten voor een be-
stuursfunc�e, maar meerdere aanmeldingen zijn dringend gewenst.
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