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Het Centrum voor Duurzaamheid De Knop
Introductie
In dit rapport leest u over het Centrum voor Duurzaamheid De Knop; waar De Knop voor staat, haar
doelstellingen, hoe we die doelstellingen willen bereiken, met wie en waarmee. We blikken terug op
het jaar 2018 en wat we hebben bereikt en we kijken vooruit naar het komende jaar, met nieuwe
ambities.

Achtergrond
Hoe is De Knop tot stand gekomen en met welke reden?
Het Centrum voor Duurzaamheid De Knop is geopend in augustus 2016 en is sinds oktober 2017
gevestigd in het centrum van Geldermalsen aan de Rijksstraatweg 19. Voor die tijd was De Knop als
pop-up store gevestigd aan de Kerkstraat.
De Knop is een initiatief van de Energiecoöperatie 11duurzaam. Zij is een coöperatieve vereniging
voor en door burgers, waar iedereen lid van kan worden die hart heeft voor een 100% duurzame
gemeente West Betuwe. Los van politieke voorkeur of geloofsovertuiging. Inmiddels heeft
11duurzaam rond de 300 leden en wordt er gesproken over een fusie met de Coöperatie Lingewaar
(ca. 70 leden) en de Coöperatie Duurzame Energie Neerijnen (nog geen leden).
11duurzaam en de gemeente West Betuwe (destijds nog Geldermalsen) hebben beiden de
doelstelling om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Dat lukt alleen als burgers, bedrijven
en de gemeente goed samenwerken.
De oprichting van De Knop in augustus 2016 was een logisch gevolg van deze gezamenlijke ambitie
en werd mede (financieel) mogelijk gemaakt door de gemeente en door een subsidie uit het
leefbaarheidsprogramma van de provincie Gelderland.
In het gemeentelijk uitvoeringsplan Duurzaamheidvisie deel 1 2017-2018 stond de oprichting van
het centrum als een van de actiepunten beschreven:
“Laagdrempelig centrum voor duurzaamheid, een fysiek aanspreekpunt binnen de gemeente;
(Informatie-) Centrum voor Duurzaamheid De Knop. Dit centrum wordt het uitgangspunt voor alle
informatievoorziening op het gebied van duurzaamheid, voor de gemeente, voor leveranciers van
duurzame producten en voor burgerinitiatieven die de locatie kunnen gebruiken voor vergaderingen,
demonstraties en activiteiten. Een locatie waar je elkaar ontmoet, waar je geïnspireerd wordt en
waar je adviseurs kunt treffen die verstand van zaken hebben.”
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Doelstelling
Het Centrum voor Duurzaamheid De Knop wil de locatie zijn waar inwoners van West Betuwe terecht
kunnen voor activiteiten en (gratis) onafhankelijk advies over duurzaam wonen & leven en wil op die
manier bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de gemeente West Betuwe:
Energieneutraal in 2030.
Om alle inwoners van West Betuwe in de gelegenheid te stellen om activiteiten van De Knop te
bezoeken, organiseren we ook ‘De Knop op locatie’. De Knop op locatie vindt bijvoorbeeld plaats in
een dorpshuis.
Daarnaast wil De Knop faciliterend beschikbaar zijn voor initiatiefnemers die actief werken aan het
thema duurzaamheid en die De Knop kunnen gebruiken als kantoorlocatie of voor bijeenkomsten
zoals vergaderingen, workshops en andere activiteiten.

Activiteiten
Om de doelstelling van gemeente West Betuwe ‘energieneutraal in 2030’ te realiseren, is het van
groot belang om inwoners van onze gemeente bewust te maken en te informeren over de
mogelijkheden van duurzaam wonen & leven. De gemeente kan dat niet alleen, dus hoe realiseren
we dat? In de samenwerking met de gemeente ondersteunen wij elkaar en geven we via De Knop
inwoners advies, organiseren we evenementen en bieden we ruimte aan partijen die hetzelfde
duurzame doel nastreven.

Advies
Van de leden van 11duurzaam zijn er op dit moment 18 als vrijwilliger bij De Knop actief betrokken.
Zij zijn opgeleid als energiecoach door Het Nieuwe Wonen Rivierenland (HNWR). Op vaste
openingstijden zijn zij in De Knop aanwezig om gratis en onafhankelijk advies te geven op het gebied
van duurzaam wonen & leven. Vragen die gesteld worden, hebben bijvoorbeeld te maken met
voorbereiden op gasloos wonen, verkrijgbaarheid van lokaal opgewekte energie, subsidies, isoleren,
warmtepompen en zonnepanelen. Ook kunnen mensen terecht voor adressen van vakkundige
installateurs en kunnen adviseurs kritisch meekijken naar offertes.
Bezoekers kunnen door de vrijwilligers doorverwezen worden naar het Energieloket HNWR waar
zij een afspraak kunnen maken met een energiecoach die bij hen thuis komt. Dit bezoek is gratis.
Daarna is het nog mogelijk om tegen een vergoeding een afspraak te maken met een professionele
adviseur die in staat is om meer complexe vragen (op locatie) te beantwoorden.
De vrijwilligers delen hun kennis en ervaring niet alleen op het gebied van duurzaam wonen, maar
ook op het gebied van duurzaam leven. Dus als mensen meer informatie willen over deelauto’s,
elektrisch autorijden of fietsen of eens een speedbike of elektrische auto willen uitproberen, dan
is dat mogelijk.
De vrijwilligers zijn, met uitzondering van de zomerperiode, elke week aanwezig op:
•
•
•

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

14.00 -17.00 uur
14.00 -17.00 uur
10.00 -14.00 uur

Op woensdag en vrijdag zijn ook medewerkers van het HNWR beschikbaar om (aanvullend) advies te
geven.
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Evenementen
De Knop organiseert gemiddeld twee keer per maand bijeenkomsten over diverse thema’s die
samenhangen met duurzaam wonen & leven. Op die manier willen we een zo groot en divers
mogelijke groep inwoners van gemeente West Betuwe bereiken. De evenementen worden
georganiseerd in samenwerking met HNWR en 11duurzaam en met externe partijen die kennis
hebben van specifieke thema’s. Ook samen met de gemeente worden activiteiten georganiseerd.

Huisvesting & ontmoeten
Naast het geven van duurzaamheidsadvies aan inwoners en het organiseren van activiteiten, is
De Knop er ook om de samenwerking tussen organisaties en individuen die zich met duurzaamheid
bezighouden, te ondersteunen. De hieronder afgebeelde organisaties of activiteiten maken
regelmatig gebruik van De Knop. Ze vergaderen er, hebben er een afspraak, gebruiken het als
werkplek of organiseren een bijeenkomst. Het gaat om een diversiteit aan activiteiten, zoals:
opleidingen (bijvoorbeeld energiecoach), workshops, masterclasses, informatiebijeenkomsten,
vergaderingen en ook specifiek algemene ledenvergaderingen in coöperatief verband.
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Gebruikers van De Knop
-

Energiecoöperatie 11duurzaam
Deze coöperatie leverde en levert een belangrijke bijdrage aan de Duurzaamheidsvisie van
de gemeente West Betuwe. Leden van 11duurzaam hebben het initiatief genomen om het
Centrum voor Duurzaamheid De Knop op te richten en zijn daar als vrijwilliger aan
verbonden. Ze zijn een jaar geleden gestart met het Repair Café en hebben eind 2018 een
nieuwe werkgroep Duurzame Mobiliteit opgericht. Ook de Burgerwindcoöperatie WestBetuwe (Betuwewind) is mede door 11duurzaam opgericht.

-

Energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland
Het Nieuwe Wonen Rivierenland, als regionaal energieloket van de acht samenwerkende
gemeenten in de regio Rivierenland, gebruikt De Knop (naast werkplek voor op dit moment
7 medewerkers) regelmatig als opleidingscentrum voor bijeenkomsten met bewoners uit de
gemeente West Betuwe en als fysiek energieloket om adviesgesprekken te voeren met
bewoners uit de gemeente. Het HNWR is de grootste en vaste gebruiker van De Knop.

-

Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland
Het Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland (EDBR) is regionaal actief, in
samenwerking met de lokale energiecoöperaties. Door bundeling van kennis, met een groot
(ook landelijk) netwerk, is het EDBR een van de belangrijkste, inhoudelijke spelers van
Rivierenland (bij de enorme opgave) van de energietransitie aan het worden.
Het Nieuwe Wonen Rivierenland en Betuwestroom zijn initiatieven van het EDBR.
Op korte termijn krijgt het EDBR een nieuwe naam: Coöperatie Energie Samen Rivierenland;
het nieuwe logo is al in dit rapport opgenomen.

-

Repair Café
Het Repair Café is opgezet door 11duurzaamvrijwilligers en tot stand gekomen met budget
uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente; zij organiseren maandelijks een reparatiedag.
Overleg en opslag vindt plaats in De Knop; de Repair Cafés zelf worden in samenwerking met
de Bibliotheek Rivierenland gehouden in De Pluk te Geldermalsen.

-

Burgerwindcoöperatie West-Betuwe/ Betuwewind
Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is een regionaal burgerinitiatief dat is betrokken bij de
realisatie van de windparken bij Deil en de Avri. In totaal komen er 14 windmolens, waarvan
7 in eigendom zijn van de burgers/ de leden van de burgerwindcoöperatie. Voor de
buitenwacht staat dit initiatief bekend als Betuwewind. Organisatie en communicatie vinden
plaats vanuit De Knop. Inmiddels zijn er 900 leden.

-

Gebiedscoöperatie Rivierenland
De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) richt zich op een faciliterende rol voor alle
duurzame burgerinitiatieven in de regio en wil de verbinder zijn, primair richting op de
overheden, om complexe opgaven gezamenlijk met de georganiseerde burgers te initiëren.
Rondom gebiedsontwikkeling en gebiedsfinanciering organiseert de GCR, in samenwerking
met regionale partners, een reeks masterclasses en ontwikkelt voor een breder publiek
Infographic’s, zoals over Betuwewind en De Fruitmotor. Via de Stuurgroep en de Regiegroep
is de GCR actief betrokken bij de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland.

-

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de initiatienemer van lokale zwerfafvalbrigades in
onze gemeente; een lokale groep met zelfredzame burgers, die regelmatig zwerfafval in hun
(landschappelijke) omgeving opruimt. De deelnemers aan zwerfafvalbrigade Geldermalsen
verzamelen maandelijks in De Knop voor overleg over de looproute en een kop koffie;
waarna zij aan de slag gaan.
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Terugblik 2018
In 2018 heeft De Knop zich verder geprofessionaliseerd. Er is een coördinator aangesteld voor 16 uur
in de week. Zij heeft medio 2018 de taken van het voorgaande coördinatieteam (2 personen) in z’n
geheel overgenomen. De coördinator is verantwoordelijk voor beheer & facilitaire zaken, marketing,
interne en externe communicatie en het realiseren van activiteiten op het gebied van duurzaam
wonen & leven. Dit laatste doet de coördinator in samenwerking met 11duurzaam, HNWR en de
gemeente West Betuwe. Verder coördineert zij alles rond de inzet van de 11duurzaam-vrijwilligers.
De website www.deknop.nl is in oktober live gegaan en de inrichting van het pand is verder
opgepakt. Er is nieuwe wandbekleding aangebracht waarop de missie ‘Samen energieneutraal in
2030’ visueel is uitgewerkt. Verder is er nieuw communicatiemateriaal ontwikkeld en het aanbod
van events is verder uitgebreid. De events hebben veel publiciteit opgeleverd en zijn goed bezocht.
De relatie met de vrijwilligers van 11duurzaam en de medewerkers van HNWR is verstevigd en is er
meer structuur aangebracht waardoor onderlinge samenwerking effectiever verloopt en er sprake is
van nog meer synergie.
Deze ontwikkelingen hebben er onder meer aan bijgedragen dat er een nieuw initiatief is gestart:
de werkgroep Duurzame Mobiliteit. Deze werkgroep gaat zich inzetten voor individuele duurzame
mobiliteitsoplossingen & invloed uitoefenen op overheden, openbaar vervoerbedrijven,
energiebedrijven en andere organisaties om te komen tot optimale randvoorwaarden.
Het aantal bezoekers groeit. Door wekelijks aanwezig te zijn in de lokale pers, waarbij het helpt dat
duurzaamheid momenteel dagelijks het nieuws haalt, weten steeds meer mensen De Knop te vinden.
Met name op woensdag en vrijdag kan het een drukte van belang zijn. Een groot deel van de
gesprekken die doordeweeks plaatsvinden, worden gevoerd door medewerkers van HNWR omdat de
vrijwilligers met name op zaterdag en deels op de vrijdagmiddag beschikbaar zijn. Een gemiddeld
gesprek duurt al snel 3 kwartier en legt een behoorlijk beslag op de tijd van de HNWR-medewerkers.
Het Repair Café heeft in 2018 zes keer plaatsgevonden en het aantal bezoekers neemt langzaam toe.
Gemiddeld melden zich zo’n 14 bezoekers elke laatste zaterdag van de maand. Om te vergelijken:
in Culemborg bestaat het Repair Café nu 6 jaar en zij ontvangen elke maand circa 20 bezoekers.
Sinds kort repareert het Repair Café ook textiel en kleding (na overleg met de plaatselijke
middenstand) en dat trekt weer meer bezoekers. De laatste keer zijn er 24 bezoekers geweest.
In 2018 zijn we in De Knop ook gestart met een periodiek samenwerkingsoverleg met leden van het
team Duurzaamheid en het team Communicatie van de gemeente West Betuwe. De Knop wordt
hierbij vertegenwoordigd door de projectleider en de communicatieadviseur van HNWR, de
coördinator van De Knop en de intermediair van 11duurzaam. Het overleg wordt als zeer nuttig
ervaren omdat het iedereen in de gelegenheid stelt om (communicatie-) activiteiten op elkaar af
te stemmen plus elkaar te versterken.
Er is steeds meer reuring in De Knop. De huurders groeien qua medewerkers en er zijn veel meer
vergaderingen en bijeenkomsten. HNWR heeft inmiddels 7 medewerkers; procedures voor verdere
uitbreiding lopen momenteel. Andere gebruikers komen regelmatig bij elkaar met de diverse
teamleden, relaties en leveranciers. Of voor bestuursoverleg en de terugkomende overleggen van
een aantal werkgroepen. Overdag, maar ook ’s avonds zijn er vaak 15 tot 20 mensen aanwezig.
Financiële verantwoording 2018. Voor de financiële huishouding van De Knop en haar activiteiten,
zijn er tussen de gemeente en 11duurzaam vooraf afspraken (Collegebesluit) gemaakt. Qua verdeling
nam de gemeente de huursom van De Knop en een vast bedrag voor het coördinatorschap voor haar
rekening en 11duurzaam alle overige (exploitatie-) kosten. Richting gemeente zijn de verplichtingen
inmiddels geheel conform verantwoord en zal het bestuur van 11duurzaam via de jaarstukken 2018
verantwoording afleggen in de Algemene ledenvergadering (ALV), die gehouden wordt op 3 juni
2019 in De Pluk.
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In het afgelopen jaar is er een groot aantal en gevarieerde events aangeboden. In De Knop, maar
ook op andere locaties zoals het industrieterrein Hondsgemet en de dorpshuizen van Asperen,
Waardenburg en Tricht.
Overzicht:
•

Bijeenkomst Woondossier voor energiecoaches

•

Cursus: hoe werkt de warmtecamera

•

Deelname najaar braderie Geldermalsen

•
•

Excursie Duurzame huizenroute nieuwbouwwoningen
Excursie Duurzame huizenroute bestaande woningen

•
•
•
•
•
•
•

Informatieavond Duurzame mobiliteit
Informatieavond Deelauto’s
Informatiedag Elektrische auto rijden
Informatiebijeenkomst Ledverlichting in De Knop
Informatiebijeenkomst Ledverlichting in het dorpshuis van Waardenburg
Informatieavond Collectieve inkoop zonnepanelen
Informatiemiddag ‘Elektrische scooter rijden’ op industrieterrein Hondsgemet

•

Lezing voedselbos

•

Nieuwjaarsborrel

•

Opleidings- en intervisieavonden energiecoaches

•

Politieke avond: Op wie stem ik, als ik een duurzame gemeente belangrijk vind?

•

Repair Cafés: elke laatste zaterdag van de maand

•
•

Tweedehands kledingmarkt, in het voorjaar
Tweedehands kledingmarkt, in het najaar

•

Vrijwilligersavond De Knop

•
•
•
•
•
•

Workshop Minimaliseren in het gezin
Workshop Beginnen met duurzaam leven, hoe doe ik dat?
Workshop Voorbereiden op gasloos wonen
Workshop Duurzame kleding
Workshop Zelf je oesterzwammen kweken met koffiedik
Workshop Hoe verdien ik snel geld met mijn energierekening (Tricht)
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Voor wat betreft de externe communicatie: naast de livegang van de nieuwe website van De Knop,
zijn we actief geweest op social media zoals twitter en de facebookpagina van De Knop, 11duurzaam
en het Repair Café. Deze pagina’s worden regelmatig ge-update en er worden op een groot aantal
andere pagina’s van diverse groepen berichten gedeeld. Zoals de pagina Dorpshuis Meteren,
Verkoophoek Deil, et cetera. Hierdoor zagen we het aantal volgers toenemen.
We hebben gemerkt dat de lokale huis-aan-huis kranten goed gelezen worden en daarom plaatsen
we hierin regelmatig een redactioneel stuk. Daarnaast neemt de gemeente West Betuwe de
activiteitenprogrammering van De Knop ook mee in haar publicaties.
Verder maken we gebruik van leaflets en posters voor in supermarkten, gemeentehuis, bibliotheek
en andere locaties die veel bezoekers trekken. Voorbeelden van deze communicatie vindt u als
bijlage achterin dit rapport.
In 2018 hebben we regelmatig flyeracties uitgevoerd. Op vrijdagen liepen vrijwilligers van De Knop
door de Geldersestraat in Geldermalsen. Meestal tijdens de markturen, waardoor het extra druk is in
het centrum. Deze flyeracties worden altijd uitgevoerd nadat De Knop op donderdag in de krant
heeft gestaan. De reden hiervan is dat mensen dan binnen 24 uur twee keer in aanraking met De
Knop komen.
De reacties van de flyeracties zijn dan ook overwegend positief. Vaak gaat het over de mogelijkheden
van De Knop en toch ook over het aankomende evenement dat in de krant van die dag daarvoor
stond. Bij een gemiddelde flyeractie overhandigen de vrijwilligers ongeveer 200 flyers aan
geïnteresseerden. De vrijwilligers maken dan ook regelmatig met belangstellenden een praatje over
duurzaamheid.
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Vooruitblik 2019
De stappen die in 2018 gezet zijn, willen we voortzetten in 2019. We willen de community die de
activiteiten van De Knop volgt, laten groeien en onze boodschap over duurzaam wonen & leven bij
nog meer inwoners overbrengen. We gaan niet alleen, zoals in voorgaande jaren, inwoners uit de
gemeente Geldermalsen bereiken, maar de inwoners van hele nieuwe gemeente West Betuwe.
Daarbij kan nog meer gebruik worden gemaakt van de kennis en het netwerk van de bewoners van
De Knop. Met name HNWR heeft én een groot relatiebestand en de handen en voeten om kennis te
delen. Hetzelfde geldt voor 11duurzaam met 300 leden. Dit aantal wordt meer na de fusie met de
twee andere, eerder genoemde lokale coöperaties. Er liggen ook kansen in de samenwerking met
Betuwewind met 900 leden die geïnvesteerd hebben in duurzame energie.
Verder is de samenwerking tussen vertegenwoordigers van De Knop, de diverse gebruikers van
De Knop en het duurzaamheids- en communicatieteam van de gemeente daarbij cruciaal omdat het
van belang is dat inwoners een eenduidige boodschap ontvangen. Alle partijen zien de meerwaarde
van deze samenwerking en hebben aangegeven dat zij het periodieke overleg als inspirerend en
nuttig ervaren. Gebleken is dat we elkaar van relevante informatie en contacten kunnen voorzien.
Informatie die vaak niet bij elkaar bekend is.
Het aantal vrijwilligers zien we graag nog toenemen. Ook al is het positief te noemen dat, ondanks
dat een aantal vrijwilligers gestopt is in verband met andere ambities, het aantal met 18 vrijwilligers
gelijk is gebleven. Dit heeft er onder andere mee te maken dat vrijwilligers van het Repair Café zich
ook hebben aangemeld als adviseur bij De Knop. Ook hier zie je dat mensen die deel uit maken van
de community ‘duurzaamheid’ zich betrokken voelen bij dit thema en zich graag willen inzetten voor
meerdere activiteiten.
Over activiteiten gesproken: In 2019 is er weer een gevarieerd aanbod.
Zolang er belangstelling voor is en het zinvol blijft, zal het aanbod voor een deel een herhaling zijn uit
de voorgaande periode. Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten over duurzame energie en besparen.
Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe onderwerpen zoals:
• Lezing over hoe je zelf kan bijdragen aan Fair Trade
• Workshop in de supermarkt: hoe kan ik duurzaam boodschappen doen
• Workshop duurzame voeding
• Bijeenkomst over energie besparen voor minima en huurders
• Meet up over de mogelijkheden van waterstof
• Bijeenkomst over wat je zelf kan doen om te besparen zonder grote investeringen
• Excursie Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam:
https://www.icdubo.nl/
• Vanuit Duurzame Mobiliteit: informatieavond over deelauto’s
• Vanuit Duurzame Mobiliteit: fietstocht door de dorpen van West Betuwe
• Energy Game (o.a. voor raadsleden)
Van de provincie Gelderland heeft 11duurzaam, vanuit het programma “Burgerinitiatieven
Leefbaarheid” onder de projecttitel “Samen bouwen aan een duurzame West Betuwe”, voor 2018
een subsidiebijdrage mogen ontvangen. De cofinanciering door de gemeente maakte dat mede
mogelijk. Zo heeft de provinciale ondersteuning het stevig kunnen neerzetten van activiteiten rond
De Knop in 2018 mede mogelijk gemaakt en konden wij al zaken realiseren, die anders niet of pas
later mogelijk zouden zijn geweest. Bij onze gezamenlijke activiteiten rond duurzaam- en
leefbaarheid blijkt groeiende communityvorming een steeds belangrijker rol te zijn/ worden rond
wonen en de energietransitie. Van de ontvangen gelden is nog een deel voor 2019 beschikbaar;
daarnaast gaan wij met de provincie in gesprek voor de mogelijkheden op de langere termijn.
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https://leefbaarheid.gelderland.nl/initiatievenkaart/default.aspx

Feiten & cijfers
Sinds de tweede helft van 2018 zijn we gestart met het inrichten van een registratiesysteem om
bezoekersaantallen vast te kunnen leggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet- en
regelgeving rondom privacy. Dit systeem maakt het mogelijk om in een volgend rapport feitelijke
aantallen op te nemen.
Wij gaan, naast opvolging, de cijfers bijhouden van:
- Activiteiten
- Bezoekers activiteiten
- Bezoekers voor advies/ inloop
- Aandacht in de pers
- Volgers social media
- Vrijwilligers De Knop

Contactgegevens
Bezoekadres
Centrum voor Duurzaamheid De Knop
Rijksstraatweg 19
4191 SC Geldermalsen
Parkeren
Schuin tegenover De Knop is een
openbaar (gratis) parkeerterrein.
E
W
T
F
Twitter
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Bijlage - Overzicht media & wandbekleding
Hier vindt u voorbeelden van de media die wij inzetten om de doelgroep te bereiken met onze
boodschap.

Website De Knop:

Website 11duurzaam over De Knop:
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Facebook pagina van De Knop, 11duurzaam en het Repair Café:
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Leaflet De Knop:
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Leaflet Repair Café:
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Voorbeelden posters:
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Gemeentepagina in Weekblad West Betuwe:
De Knop krijgt wekelijks ruimte in de agenda op de gemeentepagina in Weekblad West Betuwe.

Publiciteit in lokale kranten:
De relatie met de pers is goed. Zij dragen graag bij aan het kenbaar maken van de noodzaak van
duurzaam wonen & leven. Er verschijnt regelmatig een bericht in de lokale kranten: Nieuwsblad
Geldermalsen, Weekblad West Betuwe en Het Kontakt. De lokale kranten worden goed gelezen.
De meeste mensen vinden ons door berichten die hierin geplaatst worden.
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Nieuwe wandbekleding in De Knop:

De wandbekleding geeft
bezoekers informatie
over energie besparen
en duurzame initiatieven.
Tevens geeft het handvatten aan de vrijwilligers
tijdens het adviesgesprek
met bezoekers.
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