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Een nieuwe start met een nieuwe naam. Een afstudeerupdate kunnen we het immers niet meer 
noemen. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom SlimRenoveren zullen wij 
vanaf nu regelmatig een up-to-date uitgeven. 

Na een welverdiende vakantie kunnen we er weer met een frisse blik en vol inspiratie tegenaan. 
Inmiddels kunnen we vermelden dat we in het hele land actief zijn: van Groningen tot aan Maastricht. 
Binnenkort zal de website aangepast worden en zal er meer over de toekomst van SlimRenoveren 
te lezen zijn.

Opening International Centre for Sustainable Excellence (ICSE)
Vanaf maandag 7 september is Eindhoven een stukje duurzaamheid rijker. Dan wordt namelijk het 
International Centre for Sustainable Excellence geopend in de Lichttoren. Op deze tentoonstelling 
is volop aandacht voor duurzame ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. De gehele week 
worden er interessante lezingen georganiseerd met gevarieerde thema’s. Ook daarna is het centrum 
gratis toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over duurzame ontwikkelingen.

Ook SlimRenoveren heeft een plek op deze permanente tentoonstelling in samenwerking met de 
Technische Universiteit Eindhoven. In tentoonstellingsruimte ‘De Rozentuin’ wordt de methode 
toegelicht en staat een maquette tentoongesteld. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om 
het ICSE te bezoeken en de bijdrage van SlimRenoveren te komen bekijken.

Kijk voor meer informatie en het programma op http://www.ICSE.nl.

SlimRenoveren in BouwIQ
De nieuwe BouwIQ, het vakblad voor vernieuwers in de bouwsector, is uit. En SlimRenoveren staat 
erin… In een uitgebreid artikel wordt duidelijk gemaakt dat renovatie een noodzakelijke strategie is 
voor een gezonde woningvoorraad in de toekomst. Kent u Bouw IQ nog niet? Kijk op http://www.
Bouw-IQ.nl voor meer informatie of het afsluiten van een abonnement.

Groeten,

Doris, Sean en Ralph
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