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Aardgasvrij Garyp

Feestelijke opening
van It Enerzjyhûs
Vrijdag 10 mei j.l. is onder grote publieke belangstelling It Enerzjyhûs
geopend.
De feestelijke opening werd verricht door wethouder Andries Bouman,
programmadirecteur Jos van Dalen van het ministerie van BZK en
onze eigen projectleider Jacob Miedema. Symbolisch werd de gaskraan
dichtgedraaid waarna de naam van It Enerzjyhûs werd onthuld. Tevens
was dit de officiële start van de pilot “Aardgasvrij Garyp”.
Voorafgaand aan deze openingshandeling werd in It Geahûs door
verschillende sprekers het woord gevoerd. Ook de landelijk bekende
RTL-weerman Reinier van den Berg was aanwezig.
Hij heeft de aanwezigen aan de hand van een boeiende doch zeer
indringende presentatie meegenomen in de desastreuse
klimaatontwikkelingen wereldwijd en in het bijzonder naar de gevolgen
hiervan voor onze leefomgeving. Zoals hij het schetste is het inmiddels
5 óver 12!
Maar……. Er is nog steeds hoop! Aan de hand van enkele voorbeelden
gaf hij aan dat we de klok toch iets terug kunnen draaien, maar dat
gaat niet vanzelf. Als goed voorbeeld gaf hij aan dat inspanningen,
zoals in ons dorp, weer een positieve draai kunnen geven aan de
klimaat-ontwikkelingen, al hoe miniem ze op wereldschaal ook zijn.
Verbeter de wereld (klimaat) en begin bij jezelf (zonnepark en pilot
aardgasvrij). De boodschap van Reinier van den Berg was er niet een
van doemdenken maar van hoop, maar dan moeten we wel handelen.
Niet straks maar nú.
Na deze officiële handelingen en plichtplegingen was het gebouw voor
eenieder te bezichtigen. Ook konden belangstellenden tijdens het
“Open Huis” de nodige informatie krijgen over een breed scala aan ten
toon gestelde voorwerpen en materialen op het gebied van
verduurzaming van de woning.

Wilt u meer informatie over
het project, subsidie of de
te nemen maatregelen?
Het Enerzjyhûs is open
op woensdagmiddag
en vrijdag.
Jacob Miedema en/of
Henk van der Meer zijn
tijdens de opening van het
Enerzjyhûs aanwezig en
kunnen uw vragen
beantwoorden.
Verder gaan we in het
Enerzjyhûs aan de slag
met voorlichting, excursies
en natuurlijk klanten ledenwerving.
Houd daarnaast onze
Facebookpagina en website
in de gaten!
---------------Informatieloket
“It Enerzjyhûs”
Projekt “Aardgasvrij
Garyp”
Greate Buorren 13b
9263 PK Garyp
Openingstijden:
elke woensdagmiddag
van 13 tot 17 uur
en vrijdag van 9 tot 16 uur
tel 06 2220 1490

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief een impressie van het Informatieloket
It Enerzjyhûs aan de Greate Buorren 13b in Garyp
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