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op pad met de 
warmte beeldcamera  
EcoThesinge beschikt inmiddels over een eigen warmtebeeld
camera zodat we dorpsbewoners goed kunnen adviseren 
over het isoleren en verduurzamen van hun huizen. 
De afgelopen maanden hebben we deze camera bij een 
groot aantal huizen ingezet.
In vrijwel elk bezocht huis registreerden we verbeterpunten. 
Veel koude plekken die we constateerden waren al bekend 
bij de bewoners. Toch kwam het regelmatig voor dat de 
bewoners verrast werden door een ‘nieuw’ warmtelek. 
Meestal konden we direct advies geven voor een mogelijke 
oplossing.

Behalve de resultaten van de warmtescan kwamen ook 
andere knelpunten en vragen aan de orde, zoals:
•  Een te hoge instelling van de watertemperatuur van de 

cvinstallatie
•  Radiatoren waarvan de warmteafgifte wordt geblokkeerd 

door het meubilair
•  De voor en nadelen van de aanschaf van een warmte pomp. 

Is het bijvoorbeeld rendabel om een warmtepomp aan te 
schaffen voor een huis met dubbel glas (geen HR++) glas?

Kortom: je huis laten scannen loont de moeite, is gratis voor 
leden en leerzaam voor beide partijen! 
Aanmelden kan via ons emailadres. De kans is echter groot 
dat wij nieuwe verzoeken moeten doorschuiven tot het najaar. 
De buiten temperatuur moet namelijk ± 5 graden of lager zijn.
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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

stand van zaken zonnedaken
Afgelopen november zijn we gestart met het papierwerk 
voor het eerste gezamenlijke zonnedak. Helaas was het 
subsidieplafond voor 2021 bereikt. In maart is de subsidie 
voor 2022 opengesteld en hebben we opnieuw een 
aanvraag gedaan. 
Er hebben zich al een aantal gegadigden gemeld voor deel
name aan dit project. Zodra we een stap verder zijn en het 
informatie memorandum gereed is, zullen we het dorp laten 
weten hoe leden van EcoThesinge kunnen deelnemen. 
Vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde kan via de mail.  

energie van ons
De onrust op de energiemarkt maakt ook 
het belang van lokaal opwekken steeds 
 urgenter. Daar staat Energie VanOns voor.
Om de toestroom van nieuwe klanten te beperken, kunnen 
nieuwe klanten van Energie VanOns zich voorlopig alleen 
aanmelden via de landingspagina van EcoThesinge:  
energie.vanons.org/cooperaties/ecothesinge
Verlengen van een bestaand contract kan via Mijn Energie 
VanOns. 

gezamenlijk zonnepanelen 
aanschaffen?
Ook in Thesinge worden steeds meer huizen voorzien van 
zonnepanelen. Heb je op dit moment nog geen panelen 
maar overweeg je die in de loop van dit jaar aan te schaffen, 
dan kan het interessant zijn om de inkoop te bundelen.
Indien tenminste 10 geïnteresseerden zich (vrijblijvend) bij 
ons aanmelden, gaan wij in gesprek met een leverancier in 
de verwachting de pakketten met korting te kunnen 
aanschaffen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 mei 2022 via email.  
Graag ook het aantal panelen doorgeven bij je aanmelding.

duurzaamheidsmarkt 11 juni
De geplande duurzaamheidsdag in december kon vanwege 
de COVIDmaatregelen niet doorgaan. We hebben nu een 
nieuwe datum geprikt: zaterdag 11 juni. 
Dus wil je 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? Dan kun je op 11 juni van 10.00 tot 
13.00 uur terecht in het Trefpunt. 
Op 11 juni is het ook duurzame huizendag, waarbij in 
de hele gemeente Groningen mensen hun (duurzame) 
huis openstellen voor bezoekers. Ook in Thesinge zijn er 
adressen die bezocht kunnen worden. 
Meer informatie volgt op ecothesinge.nl subsidie snn

Op 10 januari 2022 was het zover: het loket voor de subsidie 
Verduur zaming en Verbetering Groningen (€ 10.000) is open. 
Dit is voor veel mensen uitgelopen op een teleur stelling. 
Er is besloten dat iedereen die recht heeft op het bedrag hier 
ook voor in aanmerking komt. De website van SNN meldt 
dat uiterlijk 1 mei a.s. bekend wordt gemaakt wanneer en 
hoe de volgende subsidieronde wordt open gesteld.
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