
Je eigen energie opwekken loont steeds meer 
 

Beste wijkbewoner, 
 

Er is de afgelopen jaren nogal wat commotie rondom energie. Met name de problemen die in 
Groningen zijn ontstaan door gaswinning. Na 60 jaar is daarvan het einde nu toch echt in zicht. We 
moeten op zoek naar goede duurzame alternatieven waarmee we zo min mogelijk schade 
toebrengen aan het milieu. De kans dat hierdoor de energieprijzen fors gaan stijgen is groot.  
 

Goede isolatie levert winst op want WAT ER NIET UITGAAT HOEFT ER OOK NIET IN. Ook het 
opwekken van eigen energie levert de nodige voordelen op voor je portemonnee en voor de 
toekomst van onze planeet. WAT JE ZELF OPWEKT HOEF JE NIET TE KOPEN.  
 

Afgelopen jaar hebben we met Samen Duurzaam Norbertuswijk laten zien dat wij als 
wijkbewoners hier zelf direct invloed op uit kunnen oefenen. Door samenwerking en collectieve 
inkoop bij gerenommeerde bedrijven als CMS en Isolatie.com hebben we al veel bereikt.  
 

Samen hebben we in dat jaar voor ruim € 25.000,= aan energie opgewekt en dus bespaard. Met de 
prijzen van 2019 is dat nog eens bijna € 2000,= meer! Bovendien zijn er in ruim 60 woningen 
isolerende maatregelen getroffen. Dat resultaat heeft onze verwachtingen ver overtroffen. 
 

In 2019 willen we dit nog eens dunnetjes overdoen! 
 

Aan de slag 
Daarom organiseren we op WOENSDAG 28 AUGUSTUS om 19.30 uur een informatiebijeenkomst 
ENERGIE in het Huis van de Wijk / de Twister. Dit doen we in samenwerking met Buurkracht en, 
vanuit de gemeente Horst aan de Maas, met Green Leaf.   
 

Krachten bundelen 
Dankzij gunstige afspraken met CMS voor zonnepanelen en Isolatie.com voor isolatie kunnen we 
weer een mooi voorstel op tafel leggen. 
 

Enthousiast? 
Meld je dan aan in de Buurkracht-app of middels onderstaand strookje. Meer informatie? Mail 
dan naar samenduurzaam@norbertuswijk.nl  

 
We hopen je te zien op 28 augustus. 

 

Met energieke groet,  
Jan Brouwer, Paul Coppus en Piet Berden 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik kom naar de informatiebijeenkomst over SAMEN ENERGIE BESPAREN op 28 augustus! 

 

Naam: 
 

Mailadres of telefoonnummer:  

 

Doe het ingevulde strookje in de rode brievenbus bij het Huis van de Wijk, Gebr. van Doornelaan 25 

of meld je aan in de Buurkracht-app 



 

 

 


