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Uitnodiging bijeenkomst Energieke Regio De Kempen
Woensdag 30 mei 2018
Geachte heer, mevrouw,

“Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?” Dat is het uitgangspunt van het
verduurzamingsproject Energieke Regio De Kempen. Door aandacht te besteden aan maatschappelijke-,
financiële-, wettelijke- en comfortaspecten is een aantoonbaar beproefde werkwijze ontstaan, die
bedrijven en maatschappelijke organisaties helpt om hun gebouwen en organisatie op al deze aspecten
te verduurzamen en dat naar buiten uit te dragen.

Energieke Regio De Kempen is een local-for-local adviesproject, dat bestaat uit vier onderdelen:
informeren en inspireren, adviseren, het bouwen van een community en van een lokaal netwerk van
partijen die samen de schouders onder de verduurzaming zetten. De onafhankelijke Stichting Energieke
Regio organiseert het project, zonder winstoogmerk.

Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst van Energieke Regio De Kempen. Wij zijn ervan
overtuigd dat u, met uw organisatie, veel kunt bereiken op het gebied van verduurzaming. De
bijeenkomst laat u op informele en inspirerende wijze kennis maken met “onze” Energieke Regio.

Tijdens de bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voordelen die verduurzaming u biedt
en hoe Energieke Regio De Kempen u daarbij kan helpen. U krijgt inspirerende voorbeelden van andere
ondernemers. Na afloop heeft u de gelegenheid om na te praten met andere genodigden en met de bij
Energieke Regio De Kempen betrokken partijen. Als u wilt, dan kunt u tijdens de netwerkbijeenkomst al
kort met een adviseur praten over uw eigen bedrijfspand. Neem in dat geval tekeningen en de
verbruiksgegevens van gas en elektra mee.
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Mocht u vooraf meer informatie willen ontvangen, dan horen wij dat graag. Of kijk op de website:
www.energiekeregio.nl. Hierop staat o.a. een video van drie minuten, die u snel inzicht geeft in de
werkwijze en doelen van Energieke Regio.
Heeft u interesse in een adviesgesprek tijdens deze bijeenkomst, dan kunt u dit in het aanmeldformulier
aangeven.

Samen met onze partners heten wij u graag welkom op woensdag 30 mei aanstaande. De inloop is
vanaf 15.30 uur en het programma start om 16.00 uur en duurt tot ca 18.00 uur.
U bent van harte welkom op de Venco Campus, Meerheide 200 te Eersel.

U kunt zich tot uiterlijk maandag 21 mei a.s. aanmelden via deze link.

Met vriendelijke groet,

Tommie Valkenburg
KOP Bureau

Wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid!

