Wat kunnen we
leren van lokale
energiecoöperaties
en bedrijven?

Thema bijeenkomst 15 februari

Energie besparen doe je nu
Aan de slag met energie besparen? Benieuwd wat de mogelijkheden zijn?
Op zoek naar ervaringen van anderen of informatie krijgen van bedrijven
en lokale Almeerse energiecoöperaties?

Tijdens de thema bijeenkomst ‘Energie
besparen doe je nu krijgt u informatie over
besparen en isoleren. Wist u bijvoorbeeld
als u geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen, u toch kunt investeren in lokale
energie opwekking door aan te sluiten bij
een initiatief? De Almeerse energiecoöperaties zullen hier meer over vertellen. Ook
kunt u informatie krijgen van Almeerse bedrijven. Wilt u isolerende of besparende
maatregelen uitvoeren? Kom 15 februari
naar de themabijeenkomst Energie besparen doe je nu.

Wanneer
Donderdag 15 februari, 16.00 - 17.30 uur

Locatie
Aeres Hogeschool, Stadhuisstraat 18 te
Almere

Meer informatie
www.duurzaamalmere.nl

Energie besparen doe je nu: Tot ziens op 15 februari
Aanmelden via s.raj@nmfflevoland.nl

Thema bijeenkomst Energie besparen doe je nu
16.00 uur

Introductie thema door Natuur-en Milieufederatie

16.10 uur

Wat bieden energiecoöperaties?

Donderdag
15 februari
2017

Groene Reus
De Groene Reus’ is een groeiende groep actieve burgers die op vrijwillige basis werkt aan een energieneutraal Almere.
Almeerse Wind
Almeerse Wind wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van Almere.
Als lid koopt u duurzame energie voor een eerlijke, concurrerende prijs in de
markt.
De Nieuwe Molenaars
Een groep betrokken burgers uit de kernen van Zeewolde en Almere die
graag willen ondernemen in windenergie.

16.45 uur

Korte pauze

16.50 uur

Wat bieden bedrijven?
Koston Isolatie
Vragen over dak, muur, spouw of vloerisolatie? Stel al uw vragen direct aan
Koston Isolatie uit Almere
Collectieve Groene Energie
Bent u van plan om zonnepanelen aan te schaffen? Benieuwd naar de
mogelijkheden? Kom in contact met Collectieve Groene Energie uit Almere

17.10 uur

Kansen voor volgende stap

17.30 uur

Einde

