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invulbare uitnodiging
per mail

See2Do! is een project in het Interreg Vlaanderen-
Nederland programma dat steun ontvangt uit het 
 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om 
via demonstratieprojecten en een energierenovatie-
begeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve 
technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik 
ervan te stimuleren. 

Thermografie is belangrijk om energieverlies te zien. 
Daarom organiseren de partners een ervarings uitwisseling 
over de verschillende aspecten van thermografie zoals 
luchtthermografie, eventueel met drones, wijk- en 
gevelthermografie, ultrasone metingen, het sensibiliserend 
effect van thermografie, burgeractivatie enz. Bedoeling is 
dat jullie, als uitgenodigde experten, en wij, als partners, 
elkaar inspireren en aanvullen, dat we van elkaar leren. 
Via een marktplaats met verschillende standen, wordt deze 
ervaringsuitwisseling interactief aangepakt. Wil u erbij zijn? 
Vul dan bijgaand inschrijvingsformulier in. Wij hopen van 
harte u op 8 mei in Maastricht te mogen ontmoeten.

10u30 - 11u00 ontvangst

11u00 - 11u15 verwelkoming: wat is See2Do!?

11u15 - 12u00 key note speech: een brede kijk op thermografie | Tom Dries

12u00 - 13u00 lunch

13u00 - 15u30 thema van de dag: thermografie, markthal met verschillende 
 standen

 ► Wijkwarmtescans in Weert | Maaike Van Roij
 ► Buurtkracht en burgeractivatie in Maastricht | Joyce Bongers & 
Djoera Eerland

 ► Luchtthermografie en drones | Tom Dries
 ► Ultrasone metingen en gevelscans | firma Gevelscan
 ► Thermografie en potentieelkaarten in Antwerpen | Filip De Haes
 ► Sociale vergelijking als driver voor energiebesparing | Anjo Travaille
 ► Plaatsbezoek aan demonstratiegebouw Maastricht

15u30 slotwoord en netwerkmoment

 ► PROGRAMMA

 ► INSCHRIJVINGSFORMULIER

‘Trefcentrum Wittevrouwenveld’ Edisonstraat 4, Maastricht

PARTNERS

MEDEGEFINANCIERD DOOR

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

We raden u aan om met het openbaar vervoer te komen.  
Het trefcentrum ligt op loop afstand (10-15 min) van het NS 
station Maastricht.  

Indien u door omstandigheden met de wagen komt, is er betalende 
parkeergelegenheid bij de locatie. 

voornaam naam

organisatie

adres

telefoon-
nummer

e-mail

wenst zich in te schrijven voor de ervaringsuitwisseling op maandag 8 mei 2017

wenst zich in te schrijven voor de lunch, graag dieet vereisten vermelden

  carpool ik rij vanaf

ik wil meerijden vanaf
 ► inschrijven kan tot ten laatste 26 april 2017
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