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10 februari Warmetruiendag!

Op vrijdag 10 februari 2017 doen wij van GroenLinks Apeldoorn allemaal
de verwarming een graadje of meer lager en trekken we onze

Zoeken naar:
Zoeken

lievelingstrui aan. Het is die dag namelijk Warmetruiendag.
De verwarming een graadje lager Warmetruiendag is een initiatief van

Nieuwsbrief

Klimaatverbond Nederland en energieleverancier Greenchoice. Het
motto van de campagne: “de groenste energie is de energie die je niet
gebruikt”. De campagne is in het leven geroepen om mensen bewust te
maken dat het verwarmen van een huis of kantoor invloed heeft op de
opwarming van de aarde. Waarom dan de verwarming hoger zetten als
je ook een warme trui aan kunt trekken?
Lievelingstrui Op Warmetruiendag worden mensen massaal
aangemoedigd om hun lievelingstrui aan te trekken en de thermostaat
minstens één graad of meer lager te zetten. Voor elke graad die je
minder stookt, bespaar je 6% energie en stoot je 6% minder CO2 uit. Dat
lijkt misschien niet veel, maar met jou zetten ruim 200.000 andere

Voornaam:
voornaam

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

mensen de thermostaat lager tijdens Warmetruiendag. Met elkaar
hebben we veel impact op het klimaat en de portemonnee. Over truien
gesproken…….. wat is jouw lievelingstrui? En houdt hij je lekker warm
tijdens de wintermaanden? Warmetruiendag gaat dit jaar op zoek naar
de lievelingstrui van Nederland. Laat zien wat jouw favoriete warme trui
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is op social media met #warmetruiendag!
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Geld besparen met een trui
Warmetruiendag is dus een ludieke actie om je kennis te laten maken
met energiebesparing. Maak voor jezelf maar eens de rekensom wat je
aan energie bespaart als je thermostaat structureel een paar graden
omlaag kan. En dat dankzij een hele simpele aanpassing: het dragen van
een warme trui.
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
4 uur ago

Meedoen
Wil je ook je steentje
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bijdragen? Meld je dan aan op

@groenlinks055

de site van Warmetruiendag.
Reageren?
groenlinks@apeldoorn.nl

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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