Heb je vragen over
groener wonen en leven?

Knijp ons maar uit!
De kranten staan er bol van. Ook op tv en internet kun je er niet meer omheen: klimaatverandering. Dat het speelt staat vast. Wat we er aan moeten
doen is een bron van veel discussies. Niet vreemd dus, als je vragen hebt
over groener leven en wonen.
Grieneko helpt je graag de antwoorden op die vragen te vinden. Wij zijn
een onafhankelijke coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht op initiatief van de dorpsbelangen. Ons hoofddoel is verduurzaming in de Greidhoeke. Zo geven wij onafhankelijk en persoonlijk advies aan huiseigenaren
die energiezuiniger willen gaan wonen of thuis energie willen opwekken
Op een van onze infoavonden willen we binnenkort graag nader kennis
met je maken. En als je met vragen zit... kom maar op!

Kom naar een Grieneko-infoavond bij jou in de buurt (z.o.z.)

Maak kennis met
de groene ideeën van
Grieneko
Op onze infoavonden krijg je van diverse
instanties (onder andere van de gemeente en
van Liander) informatie over actuele ontwikkeling
op duurzaamheidsgebied. Maar je zult vooral
kennismaken met ons, Grieneko. En met onze
plannen en doelen.
We vertellen over gerealiseerde projecten (de zonnedaken), maar ook over nieuwe initiatieven, zoals
onze deelauto.
Ook doen we uit de doeken wat een energiescan
precies is en wat het je kan
is
t
a
r
opleveren. Op elke
Win een g
!
n
infoavond verloten wij
a
energiesc
bovendien onder de bezoekers
zo’n energiescan (waarde € 200!).

Heb jij
een idee
waarmee
we de
Greidhoeke
nóg
groener
kunnen
maken?
Doe je plan in de
ideeënbus tijdens een
van onze infoavonden.
Het beste plan voeren
we uit!

Goede ideeën welkom!
Grieneko zit boordevol ideeën om de Greidhoeke
groener te maken. Maar misschien heb je zelf
ook wel een heel goed idee. Daarom staat op
de infoavond een ideeënbus. Daar kun je je idee
indoen en we beloven: het beste idee gaan we ook
echt uitvoeren!
Dus kom kennismaken met Grieneko. Stel je vragen
en deel je ideeën. Tot ziens!

Kom naar een Grieneko-infoavond bij jou in de buurt:
Easterlittens, de Jister
Baard, Bovenzaal café
Wiuwert/Britswert, Us Honk
Húns/Leons, dorpshuis

woensdag 6 oktober
woensdag 13 oktober
donderdag 20 oktober
vrijdag 29 oktober

19.30 u
19.30 u
19.30 u
19.30 u

Meer informatie over Grieneko vind je op: Grieneko.frl

