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de warmte beeld  camera
We hebben in de komende winterperiode weer een 
warmtebeeld camera tot onze beschikking.  
De camera maakt warmteverschillen in en rond een huis 
zichtbaar en legt kieren, koudebruggen, uitgezakt 
isolatiemateriaal en andere ontsnappingsroutes van 
warmte vast. De beelden laten zien waar winst te behalen is 
als je de isolatie van je huis verbetert.
Belangstelling? Maak een afspraak via mail@ecothesinge.nl 
en we komen langs met de camera en informatie over 
isolatie mogelijkheden.

5

overleg met raadsleden
Op 6 oktober hebben we, samen met de Initiatiefgroep 
Leefomgeving Thesinge een goed overleg gehad met 
raadsleden van de gemeente Groningen.
Het verslag ervan lees je op Ecothesinge.nl/nieuws  

contact
•  Wil je lid worden van EcoThesinge voor € 10 per jaar?
•  Wil je advies van een energiecoach over het 

verduurzamen en energiezuiniger maken van je huis?
• Heb je ideeën of wil je reageren? 
Neem dan contact met ons op: mail@ecothesinge.nl

zonnepanelen op grote 
daken
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen over het 
onderzoek naar de geschiktheid van enkele grote daken 
voor een zonnepanelenproject. Eén van de daken is geschikt 
bevonden. Een ander dak is nog in onderzoek.
We zijn gestart met het papierwerk voor dit eerste dak 
(de gebruikers overeenkomst met de eigenaar, subsidies, 
offertes, de financiële aspecten van participeren door 
bewoners, etc.). Tijdens de informatieavond op  
18 november geven we hierover concretere informatie. 

tips
Radiatorfolie met magneetjes bevestigen is gemakkelijker 
dan met tweezijdig tape en is eenvoudig te corrigeren als de 
folie niet helemaal goed is aangebracht. Bij Tonzon.nl en 
Gamma kun je de HR folie en de magneetjes online bestellen.

Isolerende raamfolie (zoals Tesa Thermo Cover) die je 
op het kozijn aanbrengt is een goedkoop middel om de 
isolatiewaarde van enkelglas of gewoon dubbelglas te 
verbeteren. Het haalt het natuurlijk niet bij HR++ glas, maar 
voor € 2,50 per m2 verdien je de kosten in korte tijd terug. 
De folie is bij bouwmarkten te koop.

informatieavond 
verduurzamingssubsidie
Op donderdag 18 november * organiseren we in het 
Trefpunt een informatieavond over de Subsidie 
Verduurzaming en Verbetering Groningen. Deze subsidie is 
bestemd voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied en 
kan vanaf 10 januari 2022 aangevraagd worden. 
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
Een deskundige van het Energieloket Groningen zal 
aanwezig zijn om het aanvragen van de subsidie toe te 
lichten. Je krijgt informatie over het besteden van de 
subsidie aan energiebesparende maatregelen en over de 
hulp die het Energieloket kan bieden bij het maken van een 
prijsopgave voor de subsidieaanvraag.
Op deze avond is er ook meer informatie over het eerste 
Thesinger zonnepanelenproject (zie hieronder).

* Houd de agenda op thesinge.com in de gaten voor de 
actuele coronamaatregelen op 18 november en  
4 december.

duurzaamheidsmarkt 
ecothesinge 4 december
Meer te weten komen over isoleren, zonnepanelen, 
warmtepompen en beschikbare subsidies? Ideeën opdoen 
om je huis te verduurzamen of horen hoe een dorpsgenoot 
energie bespaart? 
Op zaterdag 4 december van 10.00 tot 16.00 uur * kan 
je daarvoor terecht in het Trefpunt. Er is onder meer een 
workshop tochtstrips plaatsen door Kor van Zanten en er 
zijn stands van verschillende (plaatselijke) bedrijven en 
organisaties. Een energieadviseur kan tips geven over de 
aanpak van energiebesparen en het isoleren van je huis. 
Aan de stamtafel kan je bijpraten, op je gemak het 
verzamelde informatiemateriaal doornemen en natuurlijk 
iets eten of drinken. 
Het complete aanbod vind je eind november op onze 
website.

stijgende energieprijzen
De energieprijzen zijn fors gestegen - dat zal niemand 
ontgaan zijn. Op de korte termijn treft dit de mensen met 
een variabel energiecontract en degenen waarvan het vaste 
contract binnenkort afloopt. 
Helaas ontkomt ook Energie VanOns er niet aan om de 
variabele tarieven met ingang van 9 november 2021 
tussentijds te wijzigen. Klanten van Energie VanOns zijn 
hierover geïnformeerd. Meer informatie en de actuele 
tarieven vind je op de website energie.vanons.org
Voor iedereen zal de kostenstijging een signaal zijn dat 
besparen loont. 
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