
www.lievegem.be/bloemekenswijk

Benieuwd naar de warmtescan 
van je woning?

Is jouw dak onvoldoende geïsoleerd of wil je 
je zoldervloer isoleren? 
Schrijf je vrijblijvend in voor onze 
groepsaankoop via www.lievegem.be/
bloemekenswijk, via 0488 17 43 96 of  
kurt@woonwijzermeetjesland.be.
Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2022.

Zoek je nog een leuke wandeling dicht bij 
huis?
Doe mee aan onze renovatiewandeling 
doorheen de Bloemekenswijk en maak kans 
op een leuke prijs. Je ontdekt er alles over 
renoveren, isoleren, zonnepanelen, duurzame 
warmtebronnen, EPC, enz.
Het plannetje van de wandeling en het 
wedstrijdformulier vind je op de achterkant van 
deze folder.

15 maart tot 26 maart 2021
Tempelhof - Tulpenstraat 11, Lovendegem

Beste Buurtbewoner,

Wist je dat een slecht geïsoleerde woning veel 
warmte verliest via ramen, muren en dak en 
dat dit jou veel geld kost?

Woonwijzer Meetjesland maakte voor meer 
dan 600 woningen in de Bloemekenswijk een 
warmtefoto. Deze foto toont waar jouw woning 
warmte verliest en waar isoleren interessant is.

Wil je de warmtefoto van jouw woning 
inkijken? 
Kom dan van 15 tot 26 maart naar de 
energiemobiel aan het Tempelhof (Tulpenstraat 
11 in Lovendegem). 

Maak op voorhand een afspraak bij 
Kurt Standaert via 0488 17 43 96 of 
kurt@woonwijzermeetjesland.be.

In het energieloket krijg je:
• info over de warmtescan; 
• gratis renovatieadvies (Steunpunt Duurzaam 

Wonen en Bouwen);
• info over relevante groepsaankopen, 

premies en leningen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen, de subsidie Energieambassadeurs van de provincie  
Oost-Vlaanderen en de gemeente Lievegem.
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Wedstrijdstrook wandelingRenovatiewandeling (3,75 km)
Bekijk op mobielLovendegem

Door Vicky

Lengte: 3.75  km

Stijging: 1  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10
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Bekijk de route mobiel:
Ontdek alles over renoveren, isoleren, 
zonnepanelen, duurzame warmtebronnen, 
EPC,....

Neem deel aan onze wandeling doorheen de 
Bloemekenswijk en maak kans op een prijs!
Op 11 plaatsen vind je panelen met informatie 
over verschillende renovatiemaatregelen.

Op ieder paneel vind je wedstrijdwoorden die je 
moet samenstellen tot een vraag.
Het antwoord op deze vraag mag je invullen op 
dit formulier en deponeren in de brievenbus van 
het Tempelhof (Tulpenstraat 11 Lovendegem) 
of geef je antwoord door via de website 
www.lievegem.be/bloemekenswijk

Jouw antwoord:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Naam: ..............................................................

E-mailadres:.....................................................

Telefoonnummer:..............................................

Zaai deze 

zonnebloemzaden in je 

tuin en zorg zo mee voor 

een grotere biodiversiteit in 

de wijk!

Tulpenstraat 11 - Energieloket

Eglantier - Zonneboiler

Salviastraat 27 - EPC/EPC labelpremie

Jasmijnstraat 60 - Hoogrendementsglas

Mimosastraat 25 - Dakisolatie

Neringen 31 - Warmtepomp

Begioniastraat 25 - Buitengevelisolatie

Dahliastraat 7 - Spouwmuurisolatie

Violierstraat - Warmtescan

Violierstraat - Vloerisolatie

Resedastraat 34 - Zonnepanelen

Infopunten renovatie


