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Energie Café gaat van start: grip op energie
Sint-Michielsgestel Het nieuwe jaar start met energie! Met elkaar voor
Mekaar’s Energieteam start het Energie Café, een gezellige ontmoeting in D’n
Durpsherd. De eerste bijeenkomst op dinsdagavond 20 januari vormt de
afsluiting van de MevM zonnepanelenactie en staat in het teken van
besparen op de energiekosten en inzicht in uw energieverbruik. Neem dus
vooral uw eigen energierekening mee!

De avond wordt geopend door wethouder Ed Mathijssen. Diverse sprekers
vertellen over de zonnepanelenactie en de bijbehorende giften aan diverse goede

doelen in de regio. Het energieteam deelt haar ervaringen met energiebesparing
en vertelt waar u op kunt letten bij het vergelijken van energieverbruik én
energiekosten. Besparen op energie is niet alleen fijn voor uw portemonnee, maar
ook goed voor het milieu. Hoe pakt u dat aan, wat zegt een “gemiddeld” gebruik
eigenlijk over uw situatie en wat kunt u daarmee?

Het Energie Café besteedt ook aandacht aan het overstappen van
energieleverancier. Overstappen kan u veel geld besparen en is met de huidige
hulpmiddelen een fluitje van een cent. Twijfelt u nog of u wel zou overstappen? Het
Energieteam vertelt u graag meer hierover tijdens de bijeenkomst op 20 januari.

Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met
uw eigen situatie. Neem dus vooral uw energierekening mee. Er staan deskundige
mensen klaar om u te helpen meer inzicht te krijgen in uw eigen nota.
Besparen op energie doen we samen in het Energie Café!
Wij ontmoeten u graag in het Energie Café in D’n Durpsherd op dinsdag 20 januari
vanaf 19.45 uur.

Voor meer informatie: info@metelkaarvoormekaar.nl
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