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1. Bezoeken en presentaties
Met de zomer voor de deur is er veel aandacht voor de zon. In Zeeland bereikte het Zonef-
fect 1500 mensen die gaan voor panelen op het dak. Op de 5 locale bijeenkomsten was 
er ook interesse vanuit de corporaties. De woonlasten was een thema in april, niet alleen 
op een landelijk congres maar ook in de aanpak van corporaties zoals bij Woonstichting 
Etten-Leur, die niet alleen labels maar ook woonlasten gaan communiceren. Vorige maand 
begeleidden Joke Bustraan van RWS en ik in Den Haag elk een intervisiegroep, waar cor-
poraties de aanpak richting particulieren uitwisselden. Op 24 april jl. kwam de Energiekring 
Zeeland bijeen. Met ws Dinteloord, Stadlander en Woonstichting Etten-Leur bereidden we 
de kring West-Brabant voor. In de afgelopen maand bezocht ik Woongoed Flakkee, RWS 
en Brabantse Waard. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek of een work-
shop? Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.

2. Zonnig huren
Inmiddels doen 31 corporaties mee met zonnig huren. Heeft u relevante ervaringen of con-
crete plannen, dan kun u aanhaken via m.corpeleijn@atrive.nl.  Op www.zonnighuren.nl 
vind je meer informatie. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, het dichtst bij is Den 
Bosch. Het is mogelijk om Zonnig huren naar onze regio te halen. Heeft u interesse, neem 
contact met mij op.

3. Shaere: benchmark energielabels
De nieuwe rapportages zijn verstuurd. Mocht je geen rapportage hebben ontvangen, neem 
dan contact met mij op.

4. Agenda energieconsulent
10 mei - Inspiratiemarkt, het duurzaamste dorp in Borsele Stenge Heikenszand om •	
19.15 uur. Meer informatie, klik hier. 
8 -11 mei - Solar days 2012. •	 link naar website. 
31 mei – leid ik minidebat groene huisvesters op Corporatiedag Aedes WTC Rotterdam. •	
Link naar website. 
7   juni - Energiekring West Brabant bij Woonstichting Etten-Leur om 13.30 uur •	
12 juni - Energiekring Zeeland bij RWS om 13.30 uur•	
19 juni - Aedes netwerk bijeenkomst Energiebesparing en Duurzaamheid•	
20 juni teamdag Steun genieten+draagvlak creëren, 10-16 uur, er is nog plaats voor een •	
team! Meld je aan bij mij!!
21 juni - Aedes netwerkbijeenkomst hoofden technische dienst Zuid Holland bij ws Din-•	
teloord
14 augustus - Zonnig Huren bij BrabantWonen Den Bosch om 13.30 uur •	
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