Informatieavond 1 oktober
in De Molenwiek: Isoleren ventileren - glasvervanging
Op 1 oktober organiseert Molenschot Groen voor alle inwoners een informatieavond over enkele
energiebesparende maatregelen. In onze enquête hebben wij de inwoners gevraagd aan welke
informatie behoefte is. Dat waren verscheidene onderwerpen, waar wij de volgende uit hebben
gekozen: isoleren - ventileren - glasvervanging.
Wij hebben de volgende drie leveranciers hiervoor uitgenodigd die je op 1 oktober alles over deze
onderwerpen vertellen:
• De firma Takkenkamp behandelt het isoleren van woningen.
• De firma Zehnder behandelt het belang en de wijze van ventileren van de woning.
• Glashandel Spitters gaat in op het belang van glas bij energiebesparing.
Na afloop ben je helemaal bijgepraat over de genoemde onderwerpen en kun je zelf bepalen of en hoe
je hier verder actie in wilt ondernemen. De avond begint om 19.45 uur. De deuren gaan om 19.15 uur
open. Wij verwachten dat de avond om 21.45 uur is afgelopen.
Omdat wij de 1,5-meter maatregelen in acht nemen, kun je alleen deelnemen door je vooraf
aan te melden voor de avond. Alleen zo weten wij hoeveel inwoners er aanwezig zijn en kunnen
we zorgen dat de avond op een verantwoorde wijze verloopt. Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 18
september via de volgende twee mogelijkheden aanmelden voor de avond:
1. Stuur een mailtje naar molenschotgroen@outlook.com en geef s.v.p. de naam aan van wie er
komt/komen.
OF
2. Vul onderstaande in, knip het uit en doe het in de brievenbus bij Eugenie Jacobs (Veenstraat
41), Ard van Leijsen (Schoolstraat 27) of Frank Multem (Stappenakker 7).
Mocht je nog andere vragen hebben, laat het ons dan via de mail weten. Wij sturen je kort van te voren
nog een mail over de praktische gang van zaken op deze avond.

                      
Onderstaande persoon/personen komt/komen naar de informatieavond van
Molenschot Groen op 1 oktober:
-……………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………
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