DRAAIBOEK
APPELTAART
AVOND*

*

Een avond waarop buurtgenoten
onder het genot van een stuk
appeltaart alles te weten komen
over het isoleren van hun woning

1. Idee è Actie
Dus je wilt een appeltaart-avond organiseren? Strak plan! Verzamel eerst drie tot vijf
buurtgenoten die ook alles te weten willen komen over woningisolatie. Zoek bij
voorkeur mensen met een soortgelijke woning als de jouwe, dat maakt de avond echt
beter voor alle deelnemers, want je kunt veel van elkaar leren. Neem daarna contact
op met Hoograven Duurzaam (www.hoogravenduurzaam.nl) en laat je naam, adres,
e-mail en telefoonnummer achter. Laat ook weten op welke data je de avond het liefst
wilt organiseren. Geef meerdere data zodat de zoektocht naar een
energieambassadeur voor ons wat makkelijker wordt. Tip: trek ongeveer 1,5 á 2 uur
uit voor de avond.

2. Matchmaking: wie waar & wanneer
Wij nemen contact met je op en gaan op zoek naar een energie-ambassadeur die
tijdens de avond de inhoudelijke vragen van de deelnemers kan beantwoorden.
Zodra we een naam hebben en weten wanneer de energieambassadeur kan, prikken
we samen de definitieve datum. We horen graag de adressen van de deelnemers en
het adres waar de avond plaatsvindt, zodat de energie-ambassadeur zich kan
voorbereiden. Mogelijk schuift er ook iemand van Hoograven Duurzaam aan.

3. Huiswerk
Nu is het tijd voor een klein beetje huiswerk voor de deelnemers. We vragen iedereen
om zijn of haar laatste jaaroverzicht van de energieleverancier op te zoeken. Tijdens
de avond vergelijken we het jaarverbruik. Het is ook handig om vast na te denken
over welke vragen er op de avond beantwoord moeten worden. We geven geen
standaardpresentatie, juist met de vragen gaan we aan de slag.

4. En dan is er taart!
De avond zelf. De energie-ambassadeur of degene die namens Hoograven
Duurzaam aanwezig is, neemt de appeltaart mee. De deelnemers beslissen samen
over de inhoud van de avond, maar om je op weg te helpen, hierbij een voorbeeld
van hoe zo’n avond eruit kan zien:
Rondje koffie, thee en…appeltaart!
Kennismakingsrondje: Wie ben je? Waar en hoe woon je? Waarvoor kunnen
jouw buren bij jou terecht? En hoeveel gas gebruik je per jaar?

Waar zitten we in de film? Nederland, Utrecht, Hoograven, jouw straat en jouw
woning gaat uiteindelijk van het gas. Wat betekent dat? En waarom is
woningisolatie zo belangrijk?
Inventarisatierondje: Waarom ben je op de uitnodiging ingegaan? Welke
vragen wil je vanavond beantwoord krijgen?
Doornemen vragen met de energie-ambassadeur
Handelingsperspectieven: hoe nu verder? Waar kan ik terecht met verdere
vragen? Waar kan ik een offerte opvragen?
Afsluiting

5. Honger naar meer?
Wil je doorlezen? Hierbij een lijst met interessante links:
https://www.milieucentraal.nl
Overzichtelijke website boordevol praktische tips over duurzaam leven, energie
besparen en woningisolatie.
http://www.energieambassadeursutrecht.nl/bespaarbibliotheek.html
Elke zaterdag zitten er twee energie-ambassadeurs in de centrale bieb om
mensen te helpen energie te besparen.
https://www.verbeterjehuis.nl
Beantwoord vragen over je huis, kies je verbeteringen en ontdek hoe jouw huis
energiezuiniger kan worden, wat dat jou kost en oplevert.
https://www.energiekeburen.nl
Energieke buren is een enthousiaste groep bewoners (vrijwilligers) die graag
willen bijdragen aan het verduurzamen van Utrechtse wijken door het mogelijk
maken van collectieve aanbiedingen voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie en
zonnepanelen.
www.jouwhuisslimmer.nl
Dé website voor Utrechters om meer te weten te komen over hoe jij je huis
slimmer, energiezuiniger en voordeliger kan maken.
Holtkamps appeltaart (klik hier)
Het recept voor de ongeëvenaard lekkere appeltaart van pâtissier Cees
Holtkamp
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