GEMEENTENIEUWS WIERDEN - dinsdag 1 juni 2020

DIT IS DÉ KANS VOOR JOUW
CREATIEVE BROEDPLAATS!

Bezorging
De Wiezer
Voor
klachten
over
de
bezorging van De Wiezer kunt u
contact op nemen met Heinink
Media.
U kunt uw klacht melden via de
website www.dewiezer.nl of via
telefoonnummer 06 – 83167231.
De krant wordt dan alsnog bij
u bezorgd.

GA NAAR
www.creatievebroedplaatsentwente.nl

Wierden gaat voor duurzaam
Bespaar geld en energie!
Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks bijna
3.000 kilowattuur elektriciteit. Bij een prijs van €0,22 per
kWh, zorgt dat voor een jaarlijkse elektriciteitsrekening
van meer dan €600,-. Door zuinig om te gaan met
energie, helpt je het klimaat een handje én kun je je
energierekening verlagen. Wij zetten een aantal tips
voor je op een rij om op stroom te besparen.

Door de ventilatiebox te vervangen, bespaar je
bijvoorbeeld tot €63,- per jaar. Het gebruik van ledlampen
kan je wel €130,- per jaar opleveren en de droger de
deur uit doen en een wasrek op zolder of buiten (de zon
schijnt eindelijk!) bespaar je wel €80,- per jaar. Wassen
op een lage temperatuur scheelt zo’n €17,- per jaar en
de was wordt ook goed schoon op 40 graden. En van
de besparing kun je leuke dingen doen, een drankje
drinken op een van de terrassen in onze gemeente
bijvoorbeeld. Het kan en mag weer!

Informatieavond Bespaar
geld en energie!
Op 24 juni a.s. organiseren we een digitale
informatieavond via Youtube voor u als inwoner van
de gemeente Wierden. We zullen in de uitzending van
een uur uitleg geven over verschillende woningtypes
en hoe die het beste verduurzaamd kunnen worden. En
belangrijk daarbij: wat zijn de kosten deze investering en

wat levert het je op? Door slim te investeren kunnen je
maandlasten zelfs naar beneden. De uitzending kun je
via je computer bekijken door op een link te klikken die
we binnenkort delen. Tijdens de avond kun je vragen
stellen die live in de uitzending beantwoord worden. Zet
deze datum dus in je agenda!

MEER NIEUWS & INFORMATIE?
WIERDENGAATVOORDUURZAAM.NL

