
DE ASSENDORPER

BESPAAR
KRANT

Besparen, wie wil dat nu niet? In 
deze krant lees je hoe besparen op je 
energierekening ook kan zorgen voor 
comfort en gezelligheid. Dat kunnen 
we wel gebruiken in deze tijd. Samen 
met je buren energie besparen, maakt 
niet alleen je huis maar ook je straat 
gezelliger. Lees de tips van onze 
vrijwilligers, vul de test in en doe mee 
met onze acties. Bespaar je de moeite, 
we doen het samen.
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Besparen geeft comfort en gezelligheid

DOE DE TEST:  
HOE MAAK JIJ HET 
COMFORTABEL?
De lockdown zorgt ervoor dat we niet naar 
de stad, De Enk of favoriete plekjes kunnen 
gaan. Dus we maken het thuis gezellig en 
comfortabel. Speciaal voor deze lockdown 
situatie hebben we een test voor je. Hoe 
maak jij het behaaglijk? Kom erachter wat 
voor comfort-type jij bent. Met natuurlijk 
leuke tips om het gezellig te hebben, 
ondanks de lockdown.

Doe de test op de volgende pagina.

Yvonne Rakhorst, straatambassadeur  
Zonnebloemstraat 
 
Koop een lekkere warme onesie voor op de bank tijdens Netflix 
of thuiswerken. Trui mag natuurlijk ook. Gegarandeerd dat je 
verwarming een graadje lager kan! Ik kocht mijn onesie bij de 
kringloop.

IN DEZE KRANT
Eendrachtstraat nu extra gezellig    Assendorpers  
zijn enthousiaste bespaarders    Op kikkerjacht in  
Assendorp    Bespaartips, activiteiten en méér…

ENERGIEGEBRUIK VAN 
EEN ASSENDORPS HUIS

Een gemiddeld huis in Assen-
dorp is 92 m2. Een gemiddeld 
huis is Zwolle is 118 m2.  
Het gemiddelde gasgebruik in 
Assendorp is 1090 m3 per jaar, 
in heel Zwolle is dat 1170 m3 per 
jaar. Het gemiddelde stroom- 
gebruik in Assendorp 2180 Kwh 
per jaar, in heel Zwolle is dat 
2580 Kwh per jaar. Opvallend: 

het energiegebruik is groter, 
terwijl onze huizen kleiner zijn. 
Hoe kan dat?

ONZE HUIZEN ZIJN MOOI, 
MAAR GEBRUIKEN WEL 
VEEL ENERGIE 
We zijn de op één na oudste 
wijk van Zwolle. We gebruiken 
meer energie, omdat de hui-
zen minder goed geïsoleerd 
zijn. Zijn wij dan gedoemd om 

meer te betalen? Is dat de prijs 
voor wonen in de leukste wijk 
van Zwolle? Nee hoor! Ook 
een oud Assendorps huis kun 
je zo aanpassen dat je tot wel 
tweederde minder betaalt aan 
energie. Benieuwd hoe? Vul de 
tabel in deze krant in en krijg 
inzicht in de hoogte van jouw 
energierekening. Verder in deze 
krant: veel tips en verhalen die 
jou helpen besparen.

Hoe normaal is jouw energierekening?
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak niet weten of hun energierekening hoog,  
gemiddeld of laag is. Je vergelijkt je energierekening niet zo snel met die van de 
buurman. Toch is het handig om te weten, want dan weet je ook of je nog kunt  
besparen. Ben je benieuwd of jouw rekening ‘normaal’ is voor een Assendorps huis?

Leo Procee, energie- 
coach, Deventer- 
straatweg

Een eenvoudige bespa-
ringstip: Heb je een keuken-
boiler, zet de temperatuur niet op 
maximaal maar op 50%. Je hebt  
hetzelfde comfort maar voor minder geld.
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Marjolein Stroomberg is kok en zit door  
de corona gedwongen thuis. Niet leuk maar 
gelukkig woont ze in de Eendrachtstraat, 
waar mensen elkaar via een straatapp helpen 
en bemoedigen. 

“Als ik zin heb in een praatje en kopje koffie zet ik het op 
de app. Er is altijd wel iemand die reageert: ‘Kom maar 
langs’. 

Marjolein is geboren en getogen Assendorper. Toen 
haar gezin in 2017 een mooi huis in de Eendrachtstraat 
op de kop tikte, vond ze al snel een briefje in de brie-
venbus. Of ze lid wilde worden van de straatapp van 
50 tinten groen Assendorp. Een schot in de roos, vindt 
Marjolein. 

“Er komt van alles voorbij op de app: groente die over  
is, meubeltjes waar mensen van af willen, samen iets  
ondernemen, noem maar op”, vertelt Marjolein. Zelf  
organiseert de moeder van twee ook graag iets: koffie  
in de achtertuin of een (coronaproof) buurtbingo.

Remon Scholten is eigenaar van een Assen-
dorps bedrijf dat duurzaam verbouwt. Wat 
merkt hij van de corona-crisis? “Het valt me 
op dat mensen meer moeite doen om hun 
huis behaaglijker te maken. Ze hebben geld 
over doordat ze niet op vakantie gaan, en 
dat geven ze makkelijker uit aan hun huis. In 
plaats van een vakantie, geven ze het bijvoor-
beeld uit aan een verbouwing.

DE ZIEL VAN ASSENDORPSE HUIZEN
Er wordt in Assendorp veel verbouwd. Vaak om extra  
ruimte te maken. Ik vind het in deze oude huizen  
belangrijk om de ziel te bewaren, of weer terug te 
brengen, door originele onderdelen te gebruiken zoals 
plafonds en vloeren. Maar dan wel met het comfort 
van nu. Ik raad bij een verbouwing dan ook altijd aan 
om meteen te isoleren.

ISOLATIE MAAKT EEN HUIS PRETTIG  
EN MEER WAARD 
Als je bij een verbouwing meteen de boel isoleert, merk 
je dat direct aan je energierekening. Het voelt ook gelijk 
een stuk prettiger. Vooral als je boven begint, bijvoor-
beeld bij een opbouw. Warmte verdwijnt namelijk naar 
boven, en door de isolerende laag blijft de warmte in 
huis. Als je daarna ook nog je gevel en je vloer isoleert, 
dus van boven naar beneden, bespaar je nóg meer op 
de energierekening. En de waarde van het huis stijgt er 
door. Isoleren is dus een heel goede investering.”

“Met de kerst hebben we samen lampjes opgehangen 
in de straat. Die hangen er nog steeds; dat maakt het 
extra gezellig.” 

Via de app helpen de buren elkaar door pakjes voor 
elkaar aan te pakken. Tijdens de avondklokrellen hield 
men elkaar op de hoogte over relschoppers in de wijk. 
Regelmatig laat iemand weten: ben je ziek en heb  
je hulp nodig, trek aan de bel. Marjolein lachend:  
“De straat doet haar naam zeker eer aan!” 

Straatapp maakt 
Eendrachtstraat 
extra gezellig

INSTRUCTIES
–  Klop een ei los verdeel in twee delen.  

De ene is voor het deeg, de ander voor 
het bestrijken.

–  Meng boter, basterdsuiker, zelfrijzend 
bakmeel, een half ei, vanillesuiker  
en een snufje zout tot een stevig deeg en 
verdeel in 3 delen. Is het deeg plakkerig, 
leg het dan even in de koelkast.

–  Schil de appels en snij deze in plakjes en 
meng ze met kaneel, custard en cranberry’s.

–  Meng de amandelspijs met 1 ei.
–  Vet de springvorm in en bestuif met bloem.
–  Gebruik één deel deeg om de bodem van 

de vorm mee te bedekken.  
Een tweede deel deeg gebruik je voor de 
randen. Strooi het paneermeel op de bo-
dem van de beklede vorm. De paneermeel 
neemt het vocht van de appels op.

–  Verdeel de spijs over de bodem en het 
appelmengsel kan er bovenop. 

–  Maak met de rest van het deeg een leuke 
versiering op de taart.

–  Zet de taart iets onder het midden van de 
oven. Bak in 60 minuten op 170 °C (bo-
ven- en onderwarmte) gaar en goudbruin.

–  Laat de taart afkoelen in de vorm voordat 
je de ring verwijdert.

–  Nog een beetje warm met een toef slag-
room is deze taart superlekker. Maar de 
volgende dag is hij nóg lekkerder, als de 
smaken lekker zijn doorgetrokken.

INGREDIËNTEN
200 gram ongezouten roomboter
200 gram witte basterdsuiker
400 gram zelfrijzend bakmeel
2 eieren 
8 gram vanillesuiker
snuf zout
1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
3 tl kaneel
1 eetlepel custard
2 eetlepels cranberry’s
15 gram paneermeel
1 pakje amandelspijs

Marjolein 
en Joyce’s 
appeltaart
Een leuke tip voor de 
lockdown: bak een  
lekkere appeltaart en 
deel hem metje buren. 
Marjolein en haar buur-
vrouw Joyce hebben een 
superlekker recept.  
Daar maak je de buurt  
blij mee!    
 
PORTIES: 10 tot 12 personen 

(24 cm vorm)

Wil jij ook in een straatapp? 

Tip 1  Wie in jouw straat kent iedereen? Vraag  
die persoon of er een straatapp is.

Tip 2  Vraag de buren of zij er iets van weten.

Tip 3 Vraag 50 tinten of er een straat- 
ambassadeur in jouw straat is. 

Sfeerbeeld van een gezellige straat in Assendorp

MENSEN GEVEN  
MEER GELD UIT AAN 
HUN HUIS

Sandra Onbelet, straatambassadeur 
Hortensiastraat
 
Hergebruiken van spullen en materialen is ook energie 
besparen. Voor producten van gerecycled materiaal is 
meestal bij de productie veel minder energie nodig.  
Dus kijk eens op marktplaats, bij de kringloop of de  
weggeefwinkel. Kijk voor het klussen ook eens bij de  
Bouwhal voor tweedehands bouwmaterialen en restpartijen.

Straat-
ambassadeurs 

Straatambassadeurs vormen 
een netwerk van Assendorpers 
die hun buren informeren over 
de acties van 50 tinten en die 
oppikken wat er leeft in de wijk. 
Kijk of jouw straat een straat-
ambassadeur heeft. Heb je 
vragen of hulp nodig, dan kun-
nen wij jou met hem of haar in 
contact brengen.

• Assendorperplein

• Asterstraat

• Beerninkstraat

• Windesheimstraat

• Assendorperdijk

• Molenweg

• Bloemstraat

• Blokstraat

• Celestraat

• Cliviastraat

• Coetsstraat

• Dahliastraat

• Deventerstraatweg

• Eendrachtstraat

• Eigenhaardstraat

• Elbertsstraat

• Enkstraat

• Groenestraat

• Hardesteinstraat

• Hortensiastraat

• Klaasboerstraat

• Leliestraat

• Lindestraat

• Magnoliastraat

• Molenweg

• Pioenstraat

• Resedastraat

• Rozenstraat

• Sallandstraat

• Seringenstraat

• Sleedoornstraat

• Ten Oeverstraat

• Tweede Weidjesstraat

• Van Ittersumstraat

• Venestraat

• Verenigingstraat

• Zonnebloemstraat



50 TINTEN GROEN ASSENDORP

ZO BESPAAR JIJ OP JE 
ENERGIEREKENING

SIMPELE TIPS DIE JE  
(BIJNA) NIKS KOSTEN

€ 
 

Bij een minder goed geïsoleerd huis kun je de  
thermostaat ’s nachts op 18 graden laten staan. 
Het kost meer energie om ’s ochtends het huis hele-
maal opnieuw op te warmen.

€ 
 

Als je een dranger op je deur doet, bespaar je per 
deur 15 m3 gas per jaar, dat is zo’n €3,50 per deur.

€ 
 

Maak je deuren en ramen tochtdicht met tocht-
strips. Laat je deur opnieuw afhangen en plaats goe-
de tochtstrips in het kozijn in plaats van op de deur.

€ 
 

Zet de cv-ketel op 60 graden. Je kan in 1 minuut  
€60 per jaar besparen. De meeste cv-ketels staan op 
de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiën-
ter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas. 
Als je merkt dat je huis toch niet lekker warm wordt, 
zet je hem op 65ºC.  Via de website zetmop60.nl vind 
je hoe je dat met jouw ketel moet doen.

GROTERE MAATREGELEN  
DIE JOU VEEL OPLEVEREN

€ 
 

Je vloer isoleren heeft veel voordelen: geen koude 
voeten meer en je bespaart tot 200 euro per jaar.

€ 
 

Dakisolatie levert het meeste op, want 30 % van je 
energie verlies je via je dak. Je kunt wel tot 600 euro 
per jaar besparen.

Ben je benieuwd of je een lage, gemiddelde of hoge 
energierekening hebt? Vul jouw gegevens in in de tabel, 
reken om naar eenheden per m2 en vergelijk met het 
gemiddelde van andere Zwollenaren, andere Assendor-
pers en Jeroen. Jeroen bespaart veel energie doordat 
hij de afgelopen jaren stap voor stap deze maatregelen 
heeft genomen in zijn huis in Assendorp:

• Dak-, vloer- en muurisolatie, kieren dichten,  
de ramen waren al dubbelglas

• Alle apparaten vervangen met A(++) alle lampen  
zijn nu ledlampen

• CV ketel zuiniger afgesteld

• Slimme thermostaat, aangepast op leefpatroon

Hulp nodig met berekenen?  
Mail gerust naar welkom@50tinten-
groenassendorp.nl. 

Cijfers CBS 9-2019 

Milieucentraal 2020

Tochtstrips, radiatorfolie, 
dubbel glas en vloeriso-
latie: het werkt echt in 
Assendorp, zegt energie-
adviseur Raymond Frank 
van de Gemeente Zwolle. 
Sinds 2015 is het energie- 
en gasgebruik in de wijk 
gedaald.

De simpelste stappen zijn  
tochtstrips, radiatorfolie, 
deurdrangers en de CV op  
60 graden zetten. Als je handig 
bent, check dan even of alle 
warme leidingen wel geïsoleerd 
zijn, ook die onder de vloer. 
Voor grotere maatregelen kies 
een goed moment: dubbel glas 
als de kozijnen nodig in de verf 
moeten, zonnepanelen als het 

dak opgeknapt of geïsoleerd 
moet worden. 

Vraag om advies van een 
energieadviseur. Je hoeft het 
wiel niet opnieuw uit te vinden 
en krijgt een overzicht van alle 
maatregelen die in jouw woning 
mogelijk zijn. Kijk ook eens op 
www.duurzaambouwloket.nl.  
Daar vind je tips en kun je 

checken of je voor subsidie in 
aanmerking komt. Bovendien 
kun je er chatten voor advies. 

Je kunt ook mailen naar  
welkom@50tintengroenassen-
dorp.nl voor gratis energie- 
advies.

Assendorpers zijn enthousiaste bespaarders

5. Wat heeft de lockdown  
(ondanks alles) opgeleverd?

a. Ik heb leren werken met Zoom, Teams of andere digitale tools.
b. Ik ben lange afstanden gaan wandelen of hardlopen.
c. Ik ben gaan breien, schilderen, modelbouwen ed.
d. Ik ben het huis en de tuin gaan opknappen.

6. Hoe verwen jij jezelf met lekker eten?

a. Warme appeltaart samen met de kinderen.
b. Boerenkool met een gat in het midden voor de jus.
c. Lasagne, heet uit de oven. Wijntje erbij, salade erbij, klaar.
d. Een pizza bestellen en op de bank opeten.

 a b c d

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Totaal

1. Welke spelletjes speel jij?

a. Mens Erger Je Niet of Regenwormen,  
zodat je kunt lachen, plagen en kletsen.

b. Monopolie of Kolonisten, bloedfanatiek  
want gaat om het winnen!

c. Een kruiswoordpuzzel op zondag, met een  
muziekje erbij, heerlijk rustig.

d. Doe niet zo gek, ik speel geen spelletjes.

2. Hoe hoog staat bij jou de thermostaat?

a. Bij mij is het altijd 22 graden, dat is onderdeel van  
de gastvrijheid!

b. Het moet wel heel koud buiten zijn voordat ik de thermostaat 
van 16 op 18 graden zet. Warmte komt bij mij van binnenuit.

c. De verwarming staat bij mij op 19 graden. Een warme sjaal 
en dikke gordijnen helpen tegen de tocht en van een kop 
hete thee of koffie knap ik altijd op.

d. Die heb ik met een slimme app helemaal afgestemd om 
ons leefpatroon. Hij zorgt er zelf zelf voor dat het altijd 
aangenaam is.

3. Wat mis jij het meest in lockdown?

a. Bezoek, vrienden, familie.
b. De kroeg, voetballen, biljarten.
c. Shoppen en koffie drinken in de stad.
d. Een filmpje pakken.

4. Wat vind je echt moeilijk  
aan de lockdown?

a. Ik maak me zorgen over onze zieke of kwetsbare mensen.
b. Mijn werk is onzeker / weggevallen.
c. Het thuisonderwijs met de kinderen.
d. Ik voel me eenzaam / depressief.

Kruis hier je antwoor-
den aan. De uitkomsten 
vind je op de volgende 
pagina. 

DOE DE TEST:  
HOE MAAK JIJ HET  
COMFORTABEL?

Heb jij een hoge of lage energierekening?

Hoe  
gemiddeld  
is mijn  
energie- 
gebruik  
per jaar? 

Gas m3

Elektra Kwh

Gemiddelde
Zwolle
per m2

9,8

21,7

Gemiddelde
Assendorp
per m2

11,8

23,5

Verbruik van
Jeroen sinds 
zijn huis goed 
geïsoleerd is 
per m2

6,5

21,7

Mijn meest
recente 
energie-
gebruik 
totaal

Mijn meest 
recente 
energie-
gebruik per 
m2 (totaal  
verbruik 
gedeeld door 
aantal m2)

ACTIES

GRATIS ISOLATIEPAKKET

Er warmpjes bij zitten de rest van de winter? Isoleer 
dan je huis met ons gratis isolatiepakket. In het 
pakket zit €25 aan gratis isolatiematerialen zoals 
tochtstrips en radiatorfolie. Vraag het pakket aan op 
50tintengroenassendorp.nl/warmewinteractie

GRATIS ENERGIEADVIES

Wil jij starten met energiebesparende maatregelen, 
groot of klein, maar weet je niet waar je moet  
beginnen? Vraag gratis energieadvies aan. Mail naar 
welkom@50tintengroenassendorp.nl en maak een 
afspraak met een van onze energieadviseurs. Geef 
je op via 50tintengroenassendorp.nl/energieadvies.
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Meer informatie over de tips voor  
jouw type vind je in deze krant.

De meeste kruisjes bij a
Jij bent een echt sociaal dier. Bij jou staat de koffie altijd klaar en 
je kent iedereen. Met jou erbij is het zeker gezellig. Heb je kinde-
ren? Dan raden wij je de kikkerjacht aan, even samen naar buiten. 
Of kom naar ons warmtecafé, een digitale ontmoeting met buren 
waar we met jongeren praten over de toekomst. Je kan ook bijdra-
gen aan meer gezelligheid, comfort en besparing in de wijk, door 
straatambassadeur te worden.

De meeste kruisjes bij b
Jij houdt van spartaans comfort als een Assendorpse ice-(wo)
man. Je wilt voelen dat je leeft. Waarom moeilijk doen als het stoer 
kan? Je mag trouwens best wat aan die tocht doen zonder dat je 
je stoerheid verliest, hoor. Als je dat nog niet doet: koud douchen is 
bijvoorbeeld supergezond. Voor jou hebben we een gratis energie-
advies zodat je goed weet wat je nog aan je huis kunt verbouwen 
en verbeteren. 

De meeste kruisjes bij c
Je bent super cozy. Je zit graag met een dekentje op de bank, 
warme koffie erbij, en een leuke serie of show kijken. Jij weet  
het behaaglijk te maken voor jezelf. Voor jou hebben we een oer-
hollands recept uit Assendorp om het nog gezelliger te maken 
op de bank. Toch last van tocht? Dan is het Warme Winterpakket 
geschikt voor jou, met onder andere tochtstrips en radiatorfolie.

De meeste kruisjes bij d
Jij bent relaxed in elke situatie. Thuis, op de bank of in de stad. 
Comfort maak je zelf, een kwestie van praktisch zijn. Kom naar 
onze wijkavond, met tips voor besparen en vergroenen en ge-
sprekken met Assendorpers. En praktische mensen als jij kunnen 
we altijd gebruiken als vrijwilliger bij 50 tinten groen.

OVER 50 TINTEN  
GROEN ASSENDORP
Actieve bewoners organiseren zich in de stichting  
50 tinten groen Assendorp. Ze helpen Assendorpers 
met energiebesparing, geveltuinen, regentonnen, maar 
ook het delen van auto’s en composteren van GFT  
afval. We brengen mensen bij elkaar voor meer sociale 
contacten in de wijk. Van de gemeente krijgen  
we subsidie voor expertise, acties en organi-
satiewerk. Vrijwilligers dragen de organisatie, 
als straatambassadeur of organisator. 

Deze bespaarkrant is een uitgave van 50 tinten  
groen Assendorp. Het redactieteam: Anke Jansen,  
Kirsten Notten, Lucia de Vries, Annemarie Zijl. 

Energiecoach voor 
huurwoningen
 
Ben jij een huurder en wil jij 
meer weten over energiebe-
sparing? SWZ biedt een op-
leiding tot energiecoach aan. 
Jij kan dan jezelf en anderen 
helpen om energie te bespa-
ren. Meld het bij welkom@
50tintengroenassendorp.nl 
als je interesse hebt. 

Hulp als isoleren  
veel te duur is

Heb jij een koopwoning?  
Wil jij geld en energie bespa-
ren, maar heb je zelf niet ge-
noeg geld om rond te komen, 
laat staan te investeren?  
Neem dan contact met ons  
op via welkom@50tinten- 
groenassendorp.nl.

Er staan 20 kikkerknuffels achter 10 ramen 
in de wijk. Bij iedere kikker staat een letter.  
Verzamel de letters en maak er een zin van. 

Vul -em in, maak er een foto van, en lever deze voor  
20 maart in via welkom@50tintengroenassendorp.nl. 
Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te vermelden! 
Uit de inzendingen loten we 20 kinderen die een knuffel 
winnen.  
Om je alvast op weg te helpen, in deze straten kun je 
op zoek: Eendrachtstraat, Enkstraat, Coetsstraat, Blok-
straat, Lindestraat, Sallandstraat. 

Kun je de knuffels niet goed vinden? Spiek dan op www.50tintengroenassendorp.nl/kikkeractie

Wist je dat...
• er wel 6000 soorten kikkers zijn?

• je kikkers kunt vinden in de Nooterhof en park de  
Wezenlanden? En dat ze nu nog lekker winterslapen in 
de modder?

• kikkers op het land kunnen leven maar niet zonder water 
kunnen? Ze hebben water nodig om adem te halen  
(via de huid) en om op temperatuur te blijven. 

• kikkers veel last hebben van klimaatverandering?  
Als het te heet wordt drogen poelen uit en daar kunnen 
ze niet zonder. Zorg daarom goed voor de kikkers!

DE UITKOMSTEN VOOR 
JOU, LEER HOE JIJ HET 
COMFORTABEL MAAKT

WIJKAVOND 50 TINTEN GROEN  
ASSENDORP 

Do. 25 feb 19.30 uur (online)
De stichting 50 tinten groen Assendorp is een jaar 
oud en we nodigen jou uit om te vertellen wat we 
allemaal gedaan hebben. Ook bespreken we met 
elkaar tips voor de tuin, energiebesparing, klussen 
en een groene straat. Meld je aan via de website of 
mail naar welkom@50tintengroenassendorp.nl

WARMTECAFÉ: EEN TOEKOMST 
VOORBIJ FOSSIEL

Di. 9 maart 20.00 uur (online)
We bespreken met jongeren een toekomst voorbij 
fossiel. Wat is de rol van energie in de toekomst  
en hoe zien jongeren het liefst dat hun wereld  
ingericht gaat worden? Er is live muziek en een  
klimaatcolumn van raadslid en Assendorper Patty 
Wolthof. Meld je aan via de website of mail naar  
welkom@50tintengroenassendorp.nl

MIS HET NIET

SAMEN ZWERFVUIL OPRUIMEN

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand 
ruimen we op in Assendorp. We verzamelen bij  
De Enk waar grijpers, afvalzakken en handschoe-
nen klaarliggen. Op deze manier hebben we al  
40 zakken zwerfafval opgeruimd. De actie begint 
weer als De Enk opengaat. Hou ons via social  
media in de gaten en doe mee!

NIEUWSBRIEF

Niks missen van onze acties, aanbiedingen en ver-
halen? We houden je graag op de hoogte met een 
maandelijkse nieuwsbrief. Je vindt de aanmeldknop 
op de homepage van onze website.

Wim van der Stouwe,  
straatambassadeur Pioenstraat

Zo vaak mogelijk douchen met koud water: je 
gebruikt dan geen gas en doordat je geen uren 
onder de douche blijft staan bespaar je ook nog 
water. Bijkomend voordeel: 
je kunt na enige tijd veel 
beter tegen de kou (en dus 
kan de cv een graadje 
lager). Elk ‘voordeel hep 
se voordeel’. Het went heel 
gauw. Gewoon doen! 

Oproepen

1000
deelnemers en bezoekers 

aan bijeenkomsten

50
vrijwilligers, waarvan een 

aantal met meerdere 
rollen

30
huizen met 
vloerisolatie

30
daken met 

zonnepanelen

4
huizen Parisproof: 

label a/b, 
energieneutraal 

of gasloos

17
deelnemers  

Hoomdossier,  
digitaal dossier  

voor je huis

450
kleine klimaatmaatregelen: 
geveltuinen, regentonnen, 

wormenhotel

877
groene daken 50

auto’s parkeren 
op afstand2450

kleine en grote klimaatmaatregelen, 
waarvan ruim 1000 energie- 

besparende maatregelen1000
kleine besparende 

maatregelen

42
straatambassadeurs10

 energiecoaches  
in opleiding 10

vrijwilligers voor website, 
fotografie, organisatietaken, 

bestuur ea.
Een mobipunt

om je auto op afstand te parkeren 

Duurzame 100
verkiezing Dagblad Trouw 

in 2019: plek 72, 2020: plek 66

Sibren van Es, 
energiecoach
 
Ik ben een ontzettende 
koukleum, dus in de 
winter vind ik het best 
koud achter mijn compu-
ter. In plaats van de verwar-
ming hoger te zetten, verwarm ik mijn  
hittepit en leg het onder mijn bureau, voeten 
erop en ik zit lekker warm te werken!

Maarten, straatambassadeur  
Eendrachtstraat
 
In de categorie kleine dagelijkse besparingstips:

• Oude koelkasten en vriezers verbruiken  
echt veel stroom! Een nieuwe A+++ verdien  
je gewoon terug.

• Ga je langer op vakantie? Maak je vriezer van te  
voren leeg en zet hem uit. Kan hij ook mooi ontdooien  
waardoor hij weer zuiniger wordt. 

Ga je mee op Kikkerjacht  
in Assendorp? 

RESULTATEN NA 3 JAAR 50 TINTEN GROEN ASSENDORP


