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Beste lezer,

Het jaar loopt ten einde. Tussen de kerstborrels en de laatste activiteiten van het jaar door brengen 
wij u nog even op de hoogte van de stand van zaken rondom SlimRenoveren. In de vorige up-to-date 
schreven we over de opening van het ICSE in de Lichttoren. Inmiddels kunnen we melden dat vele 
mensen de weg naar het ICSE hebben gevonden en dat we vele enthousiaste reacties hebben 
ontvangen over onze stand. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. In 2010 gaan we verder. We hopen 
op een krachtig besluit in Kopenhagen. Maar wat de uitslag van de klimaatconferentie in Kopenhagen 
ook mag zijn, wij blijven ons sterk maken voor een duurzame woningvoorraad!

Wij wensen u prettige feestdagen en een inspirerend, actief en vooral duurzaam 2010!

Doris, Sean & Ralph

WoodChallenge aanmoedigingsprijs
SlimRenoveren is opnieuw in de prijzen gevallen. Tijdens de 
Nationale Houtdag 2009 is de uitslag van de Woodchallenge 
bekendgemaakt. SlimRenoveren heeft samen met het ontwerp 
‘Stoel in de Stad’ de aanmoedigingsprijs in de wacht gesleept. 
De eerste prijs ging naar de ontwerpen ‘Verend Hout’ en 
‘Natuurbelevingshostel Munnikenland’. In onze ogen terechte 
winnaars, die met veel gevoel voor het materiaal een prachtig 
ontwerp hebben weten neer te zetten.

De reactie van de jury op onze inzending:
 
“Sluit naadloos aan bij de directe behoefte in de markt. Liefst 1,3 miljoen naoorlogse rijtjeswoningen 
voldoen niet aan huidige en toekomstige eisen voor energiegebruik. Omdat uitsluitend woningisolatie 
niet kostendekkend is te maken is er in aansluiting hierop door Sean en Doris goed nagedacht 
over schilrenovatie in combinatie met woningverbetering c.q. uitbreiding als oplossing... ...Wordt 
SlimRenoveren de standaard voor slim renoveren?”

Portret over SlimRenoveren in Cursor nr 13
Cursor, de Universiteitskrant van de TU/e besteedt deze week in de rubriek ‘Kennisvalorisatie’ 
aandacht aan SlimRenoveren. In het artikel wordt ingegaan op de vraag hoe SlimRenoveren is 
ontstaan en waar we nu staan. Het artikel is te downloaden vanaf: 

http://www.slimrenoveren.nl/site/docs/20091215_SlimRenoveren_in_Cursor.pdf

Ook in 2010 een up-to-date ontvangen?
In de begeleidende mail bij deze up-to-date kunt u met behulp van ‘voting buttons’ of ‘stemknoppen’ 
(linksboven in de hoek) aangeven of u de SlimRenoveren up-to-date wilt blijven ontvangen. Heeft 
u deze mogelijkheid niet of staat u nog niet in onze verzendlijst, laat dan weten of u de up-to-date 
wilt blijven ontvangen door een e-mail aan ‘up-to-date@slimrenoveren.nl’. 

info@slimrenoveren.nl
http://www.slimrenoveren.nl
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