
Gezellig met buurtgenoten en  
een energiecoach kijken of u  
gezamenlijk energie én geld  
kunt besparen? 
Wij nemen een appeltaart mee.  
Interesse? Meld u dan snel aan!

Samen
energie  besparen  

in  Nijmegen

Appeltaart-
gesprekken in 
de Wolfskuil

Meld u aan via: www.samenenergiebesparennijmegen.nl

www.greencapitalchallenges.nl
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Een ‘Appeltaartgesprek’ 
in uw buurt?

Beste Buurtbewoner,
Veel mensen weten niet hoeveel energie ze verbrui-
ken, welk apparaat veel stroom verbruikt en hoe u 
de woning kunt verbeteren. Daardoor is niet bekend 
welke maatregelen het beste werken om energie én 
geld te besparen. Vooral oudere woningen (vóór 1975) 
zijn minder goed geïsoleerd en vertonen warmtelek-
ken, waardoor de energierekening onnodig hoog is. 
Warmtelekken zorgen voor een lager wooncomfort 
(koudeval bij het raam, tocht, koude voeten) en voor 
gezondheidsproblemen door vocht en schimmel. Vaak 
ontstaan hierdoor meer onderhoudskosten (rottend 
hout).
   Wat is een Appeltaartgesprek: 
Een Appeltaartgesprek wordt door een woning-
eigenaar thuis georganiseerd. De gastheer of -vrouw 
nodigt 3 of 4 buren/bekenden uit de straat of wijk 
uit voor een energiegesprek. De energiecoach maakt 
een afspraak van 1.5 uur en bespreekt samen met de 
deelnemers hoe je energie kunt besparen. De gast-
heer/-vrouw zorgt voor koffie/thee en de energie-
coach brengt de appeltaart mee!
   Leren van én met elkaar
Samen met de deelnemers vergelijkt de energie-
coach de energierekeningen, bespreekt het comfort, 
het gebruik van apparaten en hoe de woning(en) 
bouwkundig in elkaar zit(ten). Er wordt gekeken naar 
warmtelekken en een mogelijke oplossing aangereikt. 
De energiebesparende maatregelen en concrete tips, 

die uit het gesprek komen kunt u direct toepassen 
of u kunt vervolgstappen nemen, offertes of meer 
maatwerk advies aanvragen. Subsidies en andere 
regelingen komen ook aan bod.
   Interesse? 
Wilt u een appeltaartgesprek organiseren en samen 
met buren/kennissen een flinke stap zetten met ener-
giebesparing/verbetering van uw woning? Meld u dan 
aan! Als u vragen heeft, vertellen wij u graag meer ... !
Zijn er niet genoeg anderen voor een appeltaartge-
sprek, dat is niet erg, meld u gewoon aan en we zorgen 
voor een gesprek in een buurthuis of bij iemand anders 
thuis.

Met hartelijke groet,
Geert, Henk-Jan, Bram en Olav
Energiecoaches van het GC Challenge-team  
Samen Energie Besparen.

De Green Capital Challenge ‘Samen Energie  
Besparen’ is een initiatief voor bewoners in  
Nijmegen. Samen willen we een duurzame woon-, 
werk- en leefomgeving creëren met meer verbon-
denheid. Wij zijn geen commerciële partij, we verko-
pen niets, maar geven graag informatie en gratis 
advies om energie te besparen of op te wekken. 
Kijkt u eens op www.greencapitalchallenges.nl en  
www.duurzaamwonenplus.nl

Meld u aan via: www.samenenergiebesparennijmegen.nl


