
 
 

 

 

Nieuwsbrief november 2022 
 
 

 

 

Beste           , 
 

Deze extra nieuwsbrief verschijnt omdat sinds kort voor onze Heemskerkse 
leden de mogelijkheid bestaat om in te schrijven voor een speciale 

woningisolatie-actie, die is opgezet door onze collega's in Uitgeest. De actie 
loopt maar tot het eind van dit jaar, vandaar deze extra nieuwsbrief omdat 
we weten dat - vanwege de hoge energiekosten - veel mensen nadenken 

over woningisolatie. Lees meer over deze actie in onderstaand bericht... 
 

Voor de leden geldt dat u op een gegeven moment lid 
van EcoHeemskerk bent geworden omdat u zich heeft aangemeld als lid en 

eenmalig contributie heeft betaald, of omdat u meegedaan heeft aan een 
Heemskerkse zonnepanelenactie of isolatie-actie. Belangrijk om te weten is 
daarbij dat het momenteel niets kost om lid te blijven; vanwege een subsidie 

kunt u momenteel gratis lid blijven! 
 

De beste manier om op de hoogte te blijven van de activiteiten 
van EcoHeemskerk en van alle nieuws rond de energietransitie en de 

verduurzaming van uw huis, is trouwens door ons te volgen op Facebook (via 
@EcoHeemskerk). 
 

Het bestuur  
 

 
 

Maak gebruik van onze woningisolatie-actie! 

Aardgas wordt steeds duurder, o.a. door de oorlog in Oekraïne. Een goede 
manier om flink gas te besparen, is woningisolatie aan te brengen. Steeds 
meer mensen denken hierover na. Want betere isolatie van uw huis levert 
meer wooncomfort op en u gebruikt minder aardgas. En dat merkt u aan een 
lagere gasrekening! 
 
Aantrekkelijke actie voor spouwmuur-, dak- en vloer-isolatie 
EcoHeemskerk heeft daarom in de periode 1 november – 31 december een 
aantrekkelijke woningisolatie-actie. Dankzij de goede samenwerking 
tussen EcoHeemskerk en onze collega-organisatie DUEC (Duurzaam 
Uitgeest EnergieCoöperatie) kunnen Heemskerkse huiseigenaren meedoen 
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aan de actie via DUEC. De actie betreft het aanbrengen van spouwmuur-
isolatie en/of van dak-isolatie en/of van vloer-isolatie. 
 
De voordelen van de actie zijn: 
- Er zijn binnen de actie veel keuzes mogelijk, bijv. voor het type 
isolatiemateriaal. Een gerenommeerd bedrijf, Koston Nederland B.V., 
adviseert u daarover en voert de isolatiewerkzaamheden uit; zij zijn volledig 
gecertificeerd en werken corona-veilig. 
- Er gelden aantrekkelijke prijzen; de offerte die u gratis kunt aanvragen, is 
verder geheel vrijblijvend en er is geen aanbetaling nodig bij 
opdrachtverlening. 
- U heeft maar liefst 20 jaar garantie op de aangebrachte isolatie. 
- U ontvangt een zgn. Uitvoerdersformulier voor subsidie. Om het isoleren 
van huizen te stimuleren is – onder bepaalde voorwaarden – ook een flinke 
Rijkssubsidie (ISDE) mogelijk (tot 30%!). De adviseur van Koston zal u 
vertellen wat in uw situatie hierbij mogelijk is. 
 
Uiteraard denkt u: wat gaat isolatie me kosten? Wel, huizen ouder dan 1978 
die nog helemaal niet geïsoleerd zijn, hebben het meeste voordeel. Als 
indicatie: voor zo’n tussenwoning is de investering ongeveer 800 euro en de 
besparing op de gasrekening zo’n 260 euro/jaar! Bij een hoekwoning of 2-
onder-1-kap is dit: investering ongeveer 2000 euro en zo’n 650 euro/jaar 
besparing. Dus de kosten zijn in 4 jaar terugverdiend! Maar ook voor minder 
oude woningen is isoleren aantrekkelijk. 
 
Meer informatie... 
Meer voorbeelden van de kosten en alle verdere informatie over de actie, 
plus een inschrijfformulier voor een vrijblijvende offerte, staan op de website 
van DUEC, die u bereikt via onderstaande button. 
 
Als u twijfelt of het verstandig is mee te doen, vraag dan eerst een gratis 
gesprek met een energiecoach van EcoHeemskerk aan. Dan komt u in een 
halfuurtje te weten wat u het beste kunt doen om uw huis energiezuiniger te 
maken. Voor meer informatie hierover KLIK DAN HIER. 
  

GA NAAR DE ACTIEPAGINA VAN DUEC 

 

 
 

 

 

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 
 
Nog even het bericht dat op woensdagavond 30 november om 19u30 de 
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jaarlijkse ALV van EcoHeemskerk zal worden gehouden. Ongeveer een 
week van tevoren ontvangt u als lid de uitnodiging en de agenda. 
 

 
 

 

Nog aantrekkelijker lenen voor verduurzamen eigen huis 

Sinds 1 november kan iedere huiseigenaar met een (gezamenlijk) inkomen 
van maximaal 45.014 euro een rentevrije Energiebespaar-lening aanvragen 
bij het Nationaal Warmtefonds. De RENTE VAN NUL PROCENT geldt voor 
de gehele looptijd van de lening.  
 
Er bestaat ook een mogelijkheid voor mensen met een laag inkomen om 
maximaal 5.000 euro te lenen zonder daarover rente te betalen en zonder 
de eerste vijf jaar te hoeven aflossen.  
Je kunt lenen voor meer dan 25 energiebesparende maatregelen, 
waaronder zonnepanelen, warmtepomp en woningisolatie.  

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE 

 

 
 

 

 

Een nieuw, wekelijks energieweerbericht 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie en 
TenneT maken sinds kort wekelijks een ENERGIEWEERBERICHT. Het 
wordt op een heel leuke wijze gepresenteerd door weervrouw Helga van 
Leur. 
 
De gedachte erachter is: Op een stralende dag is er meer zonne-energie 
beschikbaar. Als het flink waait, draaien de windturbines op volle toeren. En 
op een koude dag is het belangrijk om de warmte binnen te houden. Thuis 
slim met het weer omgaan bij je energiegebruik heeft grote voordelen. Je 
bespaart bijv. op de kosten voor verwarming. Ook wordt dan ons hele 
energiesysteem sterker, duurzamer en goedkoper. En heb je een realtime 
energiecontract, dan is het helemaal voordelig…. 
 
Kortom, volg het energieweerbericht en laat het weer voor je werken! 

BELUISTER HET 
ENERGIEWEERBERICHT 
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Agenda 
 
18-11-2022 
EcoHeemskerk staat met de Energiebus op de Heemskerkse markt, 10.00-
16.00 uur, voor al uw vragen over energiebesparing. 
 
26-11-2022 
Inloopspreekuur Energiebesparing: van 11.00-13.00 uur in de Heemskerkse 
bibliotheek. 
 
30-11-2022 
Algemene ledenvergadering van EcoHeemskerk om 19.30 uur; nader 
bericht volgt. 

 
 

 

 

EcoHeemskerk is de coöperatieve vereniging voor duurzame energie, 
 een initiatief van en voor de inwoners van Heemskerk 

  

 

Uitschrijven? Unsubscribe. 

 
Veldleeuwerik 2, Heemskerk, Noord-Holland 1965EV 
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