
Met de komst van de herfst zakken
de temperaturen en dan doen de
stĳgende energieprĳzen extra pĳn.

Energiewĳk BoTu organiseert op
17 oktober een energieplein om
bewoners van Bospolder-
Tussendĳken te helpen de winter
door te komen.

U kunt terecht met vragen over uw
energierekening, voor
energiebesparende tips, meer
informatie over aardgasvrĳ wonen
en om wĳkbewoners te ontmoeten
die een helpende hand kunnen
bieden. Komt u even langs?

Maandag 17 oktober
van 17:00 tot 20:00.

Pier 80
Rösener Manzstraat 80

Samen warm
de winter door
Energieplein
BoTu

BOTU
BUURTHUISKAMERS



Tips en advies over energie
Met kleine ingrepen komt u al snel een beetje
warmer en goedkoper de winter door. In de
ontmoetingsruimte van Pier 80 is een
informatiemarkt over verduurzaming van de
woning met tips voor energiebesparing.

Hier kunt u terecht voor tips en advies over
energiebesparende materialen en uw
energieverbruik. Maar ook over wat er nog
meer speelt op het gebied van energie.

Hulp bĳ de energierekening
Zit u letterlĳk in de kou? In de meer besloten
ruimtes boven Pier 80 kunt u bĳ verschillende
partĳen terecht met vragen over de
energierekening of juridische kwesties.

U kunt hier ook een afspraak maken voor
persoonlĳk advies over uw verbruikskosten, hulp
bĳ het aanvragen van betalingsregelingen. En
wordt u gekoppeld aan de juiste personen en
organisaties.

In gesprek over aardgasvrĳ
De gemeente, Havensteder en Eneco werken hard aan
de overstap van aardgas op stadsverwarming. Het is
een overgang van vervuilende naar duurzame
energie. Maar ook een overstap van schaarse naar
beschikbare energie. Een grote verandering voor de
wĳk die veel vragen oproept.

Daarom is in de buurthuiskamer aan de
Haringpakkersstraat 69 ruimte voor gesprek over
de gebiedsaanpak aardgasvrĳ. U krĳgt hier ook
informatie over wat aardgasvrĳ wonen voor uw
situatie betekent.

Jouw kachel, mĳn kachel
Laten we elkaar -en ook de warmte- deze winter
wat vaker opzoeken. Het Huis van de Toekomst
(Jan Kobellstraat 56a) is één van de warme
buurthuiskamers in de wĳk waar dat kan.

U kunt hier meedoen aan twee workshops. We
bouwen een theelichtkachel van terracotta potten.
Daarnaast halen we truien los om vervolgens iets
nieuws te breien. Neem een oude trui mee of zoek
er een uit in het Huis van de Toekomst. Leer tips
en trucs om deze winter duurzamer door te
komen en u tegelĳk warm en knus te voelen.


