
nieuwsbrief  maart 2021

ecothesinge krijgt vorm
Sinds de eerste nieuwsbrief van EcoThesinge zijn de 
ontwikkelingen snel gegaan.
•  We zijn nu officieel een coöperatieve vereniging waarvan 

je lid kunt worden. Zie hiernaast.
•  Aan het nieuwe logo herken je onze informatie op papier 

en digitaal. 
• Onze website ecothesinge.nl gaat 15 maart live.  
  De website is nog in ontwikkeling. De komende maanden 

zal er steeds meer informatie te vinden zijn over onze 
plannen en over energie besparen en opwekken.

•  We werken verder aan de opbouw van EcoThesinge, 
zowel intern (diensten en activiteiten voor leden) als 
extern (contacten met verwante organisaties).

wat hebben we de 
komende tijd te bieden? 
•  Met drie (leen)acties laten we Thesingers kennis maken 

met EcoThesinge en helpen we dorpsgenoten op weg om 
hun huis energiezuiniger te maken. 

•  Leden die advies van een energiecoach willen, kunnen 
dat vanaf nu bij ons aanvragen. Een energiecoach is een 
deskundige vrijwilliger die kan adviseren over de stappen 
die je kunt nemen om je huis te verduurzamen.  
Bij complexe vragen verwijst de energiecoach door naar 
een professioneel adviseur.

 

• Gratis advies van een energiecoach.
•  Meepraten over en samen met dorpsgenoten werken aan 

de noodzakelijke energietransitie in en rond Thesinge.
•  Bijwonen van interessante bijeenkomsten over bijvoor

beeld isoleren en energiebesparen (zodra dat weer kan).
•  Leren van de ervaringen met energiebesparende 

maatregelen die andere leden hebben opgedaan. 
• Het lidmaatschap kost € 10 per jaar. 
Geef je op als lid door een email te sturen naar  
mail@ecothesinge.nl met vermelding van je naam en adres. 
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5 redenen om lid te worden

actie 3 de warmtebeeld
camera
In de komende weken heeft EcoThesinge de beschikking 
over een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen we warmte
verschillen in en rond een huis zichtbaar maken. De camera 
legt kieren, koudebruggen, uitgezakt isolatiemateriaal 
en andere ontsnappingsroutes van de huiselijke warmte 
onverbiddelijk vast. De beelden laten zien waar winst te 
behalen is als je de isolatie van je huis verbetert.

Annelies Hofstede heeft haar huis al met de camera 
geïnspec teerd. Wat zeggen de foto’s haar? 
‘In ieder geval dat we kunnen beginnen met het laag
hangend fruit, de tonzon radiatorfolie is in bestelling.’ 
Maar de beelden roepen ook vragen op. 
Hoe ‘slecht’ is het 30 jaar oude dubbel glas? Kan investeren 
in HR++ glas uit? Is het dak voldoende geïsoleerd? 
Vloerisolatie in de woonkamer? Wat heeft zin en wanneer? 
‘Dat kunnen we zelf onvoldoende beoordelen’, vindt 
Annelies, ‘dus redenen genoeg om via EcoThesinge het 
advies van een energiecoachaan te vragen.’ 

contact
•  Wil je de energiemeters of het boekje lenen of onderzoek 

laten doen met de warmtebeeld camera?
• Heb je ideeën of wil je reageren? 
Neem dan contact met ons op: mail@ecothesinge.nl

De camera werkt het best bij een buitentemperatuur van 6° 
of lager. Dus misschien zul je moeten wachten tot het najaar. 

Foto’s die Annelies gemaakt heeft: de voordeur (binnen) met enkel 
glas en ramen van de woonkamer met dubbel glas van 30 jaar.

actie 1 de energiemeter
Speur de energieslurpers in je huis op 
met deze energie verbruiksmeters. 
Je kunt ze, voor een paar dagen, in een 
set van vier lenen bij EcoThesinge. Zo 
kun je tegelijkertijd van vier apparaten 
het stroomverbruik meten. 
Ze zijn tot eind maart beschik baar. 

actie 2 een hand(ig)boekje
In het boekje De start van de Energietransitie in uw eigen 
woning door Ir. Jan Tessel, lees je hoe je zelf al heel wat kunt 
doen om efficiënt tot een optimaal geïsoleerde woning 
te komen. Tessel geeft in 48 pagina’s suggesties voor een 
logische volgorde van aanpassingen om je huis in de loop 
van een aantal jaren energieneutraal te maken. 
De warmtebeeldcamera speelt in zijn aanpak een 
belangrijke rol.
Het boekje is geschreven op basis van zo’n 300 gesprekken 
met huiseigenaren over verduurzaming.
EcoThesinge heeft 10 van deze boekjes aangeschaft om uit 
te lenen aan dorpsgenoten. 


