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Dit is de tweede 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
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Warmtewandeling in Ten Boer: waar zi�en de lekken in je huis?
Samen gaan we warmtelekken opsporen met behulp van een warmtebeeldcamera. Dat doen we op woensdagavond 9 maart (19:15-20:45 uur). De avond wordt georganiseerd door de ECTB, Grunneger Power en het Energieloket Groningen in het Buurhoes, Gaykingastraat 17 in ten Boer.
Wat is een warmtewandeling?
Met een warmtebeeldcamera in de hand gaan we �jdens een avondwandeling kijken waar warmte weglekt uit de
huizen. De avond begint met een uitleg over de warmtebeeldcamera: wat zie je en wat denk je te zien op de
beelden? Daarna gaan we in kleine groepjes met een energiecoach op pad 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. Uiteraard
met een kopje koffie of thee erbij.
Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Meld je gra�s aan via energiecoach@ectb.nl.
Het programma is als volgt:
19.15-19.30 Inloop
19.30
Introduc�e en uitleg avond
20.00
Wandeling met warmtecamera
20.20
Bespreking van de foto’s
20.45
Afslui�ng
Lijkt jou dit ook interessant? Geef je dan snel gra�s op via energiecoach@ectb.nl, want er is maar plek voor maximaal 15 deelnemers! De dan geldende corona maatregelen worden uiteraard in acht genomen.
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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.
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Project Subsidie Coöpera�eve Energieopwekking (SCE)
De ECTB onderzoekt een dak dat geschikt zou kunnen zijn voor een project onder de SCE-voorwaarden. Deelname
aan zo’n project staat open voor ieder en is ona�ankelijk van het eigen energiegebruik. Het rendement op je
investering wordt geschat op zo’n 6-8%.
Heb je interesse voor deelname, meld dit aub bij het bestuur van de ECTB via info@ectb.nl.
Weet je een geschikt dak: wil je dit dan ook melden bij het bestuur van de ECTB?

