
op zaterdag 28 oktober organiseert duurzaam
roerdalen met ondersteuning van de gemeente de
EnErgiEdag ovEr duurzamE EnErgiE. 
deze Energiedag is van 11.00 tot 17.00 uur in het
gemeentehuis in Sint odiliënberg. Er zijn diverse
presentaties en voorbeelden van wat u zelf kunt
doen om duurzamer te leven. komt u ook?

EnErgiEdag
28 oktobEr



doE mEE!
WiJ ziEn u graag oP zatErdag 28
oktobEr tuSSEn 11.00 En 17.00 uur in
hEt gEmEEntEhuiS tE Sint odiliënbErg. 

mEEr WEtEn ovEr dit ondErWErP?
kijk dan op www.duurzaamroerdalen.nl 
lid worden van duurzaam roerdalen kan
ook, dat kost tien euro per jaar. 

Programma
Wethouder Jan den teuling opent de energiedag om 11.00 uur in het
gemeentehuis. aansluitend is er een aantal presentaties over onder 
andere duurzamE niEuWbouW, uw EnErgiEmEtEr, energiezuinige
renovatie en EnErgiE bESParEn SamEn mEt uW buurt. Er zijn
bedrijven aanwezig die gespecialiseerd zijn in duurzame energievoor-
zieningen. denk aan isolatie, WarmtESyStEmEn, verlichting of groene
energie. zij informeren u over de mogelijkheden voor uw huis en ook
over de financiële kant van duurzame investeringen. 

EnErgiEtranSitiE
de energietransitie is een plan van de overheid om van fossiele brand-
stoffen over te gaan naar volledig duurzame energiebronnen. denk
hierbij aan zonne- en windenergie. volgens dit plan moet nederland
in 2050 energieneutraal zijn. tijdens de Energiedag krijgt u veel
informatie over wat u zelf kunt doen om energie te besparen en
duurzamE EnErgiE op te wekken. 

duurzaam roErdalEn
duurzaam roerdalen is een coöperatie die bij wil dragen aan de maat-
schappelijke ontwikkeling die hoort bij de energietransitie. de coöpe-
ratie richt zich zowel op mogelijkheden om energie op te wekken als
op bewustwording en energiebesparing. duurzaam roerdalen onder-
zoekt de kansen in de gemeente in de meest brede zin: van wind-
molenpark tot led-lampen. SamEn bEWuSt EnErgiE bESParEn En
duurzaam oPWEkkEn: daar gaat hEt om.
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