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Nieuwsbrief Duurzaamheid    
 

In deze tweede nieuwsbrief hebben we twee nieuwe acties: energiebesparing en zelf 
warmtepomp installeren. Lees snel verder om uit te vinden wat het allemaal is! 
 

Meten = weten = (CO2) besparen! 
Hoeveel stroom gebruiken mijn apparaten, en hoe zou ik daarop kunnen besparen…. 

 
In deze turbulente tijd is ons energieverbruik volop in het nieuws. Met de torenhoge 
energieprijzen is het nog niet eerder zo lonend geweest om met energiebesparing 
aan de slag te gaan. Toch is het voor velen lastig om ermee te starten. Dat het een 
flinke besparing op kan leveren om een apparaat (tijdelijk) uit te zetten of te 
vervangen, heb je al kunnen zien in het filmpje van de werkgroep duurzaamheid van 
12 maart (het filmpje is hier te vinden). Goed voor de planeet, goed voor de 
portemonnee: twee vliegen in één klap. 
 
Daarom gaan we over tot actie! 
Om te laten zien hoe het allemaal werkt en hoe simpel het is om uit te voeren, 
organiseren we op maandagavond 25 april een korte en laagdrempelige workshop. 
Je hoeft deze avond zelf niets mee te nemen. Wat gaan we doen? Na een korte 
inleiding en een kleine demonstratie gaan we lekker aan de slag. Je leert hoe je meet 
en in concrete stappen kunt gaan besparen. Daarna is er de mogelijkheid om een 
meter te lenen en er thuis mee aan de slag te gaan. Je krijgt een gebruiksaanwijzing 
mee. Als je klaar bent en de meter weer inlevert, dan kunnen we de volgende er 
weer blij mee maken.  
 
Ook geven we de mogelijkheid om – voor wie wil – gezamenlijk tussenstekkers (met 
aan/uit schakelaar) of een simpel metertje te kopen. Het is niet zo duur en met de 
aanwezige expertise hoef je je helemaal geen zorgen te maken dat je het verkeerde 
koopt. Er zullen wat voorbeelden aanwezig zijn. 
 
Globale tijdsindicatie (afhankelijk van het aantal deelnemers), op 25 april: 

19:30 – 19:45 Korte inleiding 
19:45 – 20:15 Oefenen met de stekkers en meters 
20:15 – 20:30 Vragen stellen, afspraken maken en inschrijven voor inkoop 

 
En wat zou het leuk zijn, als er die avond meer dames dan heren aanwezig zijn! Dus, 
kom op dames, laat zien dat elektriciteit niet alleen iets is voor de heren. 
 
We willen graag weten welke zaal we nodig hebben om onze spullen uit te stallen. 
Daarom graag aanmelden voor deze workshop uiterlijk 20 april via 
duurzaamheid@3ranken.nl. Mocht je later alsnog willen aanmelden, kunnen we 
kijken of er ruimte is. Stuur ook dan even een mailtje. 
 
 
Op de volgende pagina nodigen we je graag uit om mee te doen aan ons 
warmtepomp project. Lees dus graag verder! 
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Warmtepomp project 
 
Wel eens gedacht om een warmtepomp te laten installeren omdat: 

 de cv-ketel op leeftijd is en vervangen zou moeten worden? 

 je graag veel minder of helemaal geen gas meer wilt gebruiken vanwege 
Code Rood voor het klimaat? 

 de gasprijzen de pan uitrijzen met vervelende gevolgen voor uw 
portemonnee? 

 
Om vervolgens na opvragen van offertes tot de conclusie te komen dat een 
warmtepomp erg duur is en je door allerlei verschillende verhalen door de bomen 
het bos niet meer ziet? 
 
Dan hebben wij goed nieuws! Er is een mogelijkheid om zelf jouw warmtepomp te 
installeren. Hierdoor is deze veel beter betaalbaar en wordt het financieel zelfs erg 
aantrekkelijk, helemaal bij gezamenlijke inkoop! 
Binnen de werkgroep Duurzaamheid is een idee ontstaan hoe dit gerealiseerd zou 
kunnen worden. We komen daarom graag in contact met mensen die: 

 twee rechterhanden hebben en graag door middel van een (korte) cursus 
willen leren hoe zelf een warmtepomp te installeren 

 een woning hebben waarin vloerverwarming (woonkamer) aanwezig is 

 een voldoende geïsoleerd huis hebben (dit zal per woning nog nader worden 
bekeken) 

 
Als je belangstelling hebt voor dit project over warmtepompen stuur dan even een 
mailtje naar duurzaamheid@3ranken.nl.  
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