
WELKOM
Zaterdag 19 november 2022



Landelijke start
13:10 uur

Switch naar de landelijke Teams sessie



Lokaal verder
13:30 uur

- Voorstellen 
- Uitdelen campagne materiaal
- Korte toelichting op het campagne materiaal 

Placemat
Een checklist waarmee je door je eigen huis kunt gaan om op eenvoudige wijze zoveel mogelijk te besparen.
Met de placemat kun je straks ook gemakkelijk, vrienden, familie, buren, etc. helpen

Deurhangers
De deurhangers zijn om te gebruiken bij het helpen van je familie, vrienden of buren
Met het doorlopen van een woning kan je de deurhangers op hangen bij de maatregel, die genomen moet worden of genomen is. Of als 
geheugensteun om de deur of gordijnen te sluiten, het laat de besparing zien.

Flyer
De flyer is om te helpen om de rijkende hand uit te steken naar vrienden, familie, buren, etc. Het helpt je letterlijk het gesprek aan te gaan en de 
eerste hulp te bieden.

Kortingsflyer
20% / 25% korting op bespaarproducten bij Hubo Lemelerveld, geldig t/m 31/01/2023 ook te gebruiken door vrienden, familie, buren, etc.

Geef het door en help ieder weer minimaal twee anderen!



Bespaartips verwarmen video’s
13:45 uur

1. Waarom de CV temperatuur verlagen?
Alle ketels zijn terug te vinden op www.zetmop60.nl

2. Thermostaat lager instellen, waar moet je op letten
Hou de luchtvochtigheid in de gaten! Kort ventileren is belangrijk!
Fleecedeken, Stoov warmtekussen of IR bijverwarming op plek waar je zit 

3. Plaats radiatorfolie
Zorgt ervoor dat de warmte weerkaatst wordt de ruimte in

4. Plaats leidingisolatie
Voorkom onnodig warmteverlies

5. Plaats Radiatorventilatoren
Verhoog de warmteafgifte van je bestaande radiatoren 

https://youtu.be/_36lsO-h_7Q
http://www.zetmop60.nl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/15/je-thermostaat-instellen-waar-moet-je-op-letten/
https://youtu.be/4UFu1_7aeq8
https://youtu.be/-VrzIxQZggM
https://www.youtube.com/watch?v=zC91dfPklzg&t=1s&ab_channel=ArjanJonkers


Bespaartips verwarmen video’s
6. Energieverbruiksmeter
Meten is weten

7. Plaatsen kozijnfolie
Simpele en goedkope manier om van enkelglas, “dubbelglas” te maken

Deze filmpjes en meer zijn ook beschikbaar op 
www.samendewinterdoor.nu
Dit samen met de overige informatie, zoals de placemat met tips.

https://youtu.be/Da7gcM-eoO8
about:blank
http://www.samendewinterdoor.nu/


4 Belangrijkste bespaartips

1. Verwarm alleen waar nodig 
* Eventueel niet in slaapkamers, hal, bijkeuken 
* Houdt (tussen-)deuren dicht    

> plaats zonodig deurveren



4 Belangrijkste bespaartips

2. Voorkom tocht (vaak kan kamertemperatuur dan omlaag!)
> plaats tochtstrips en/of tochtborstels
> dicht kieren oa rond kozijnen
> check afzuigkap: terugslagklep in afvoerbuis?

!! Blijf ventileren: tenminste een paar korte perioden per dag!
> Vochtige lucht:  warmt moeilijk op

veroorzaakt vochtproblemen (gezondheid zelf en woning)



4 Belangrijkste bespaartips

3. Stel keteltemperatuur in op max 60°C (radiatoren) of max 40°C (vloerverwarming)

4. Zet kamerthermostaat lager > 1 °C lager = € 100
> nachtverlaging (afhankelijk van verwarmingssysteem en cv-temperatuur)
> 1 uur voor slapen omlaag
> (vroeger naar bed)



Diverse bespaartips (gas)
5. Isolatie

* breng cv-buisisolatie aan
* plaats radiatorfolie (weinig zinvol bij zeer goed geïsoleerde buitenmuur)
* doe gordijnen dicht (boven vensterbank)
* isoleer luik kruipruimte
* hang dik gordijn voor voordeur

6. Douchen
* waterbesparende douchekop
* korter douchen > gebruik wekker of zandloper



Diverse bespaartips (gas)
7. Techniek

* elektrisch bijverwarmen is (te) duur
* plaats radiatorventilatortjes
* cv-ketel ver van keuken? Plaats keukenboiler.

8. Enkel glas: plaats kozijnfolie



Diverse bespaartips (elektra)
9. apparatuur

* zet 2e koelkast uit
* vervang oude koelkast en/ of diepvries
* gebruik eco-programma’s of draai op lage temperatuur
* gebruik wasdroger niet
* controleer vriezer:   -18°C is voldoende



Diverse bespaartips (elektra)

10. veel-gebruikers en continue-verbruik
* vervang lampen door LED-lampen
* stop sluipverbruik > trafo’s, tv, tv-ontvanger, pc, …

11. gebruik elektra-verbruiksmeter

12. plaats solarverlichting



Vragen over maatregelen 

- Vragen n.a.v. de vertoonde filmpjes?

- Vragen n.a.v. de materialen?



Volgende stappen
• Vanmiddag ging het over de eerste eenvoudige stappen om te besparen. 

• Duurzaam Leefbaar Lemelerveld en/of de gemeentelijke energiecoaches kunnen je verder helpen bij 
vervolgstappen.

• Voor de gehele energietransitie is er veel behoefte aan energiecoaches. 

Vind je dit nu leuk? 

Meld je dan aan als je hiervoor opgeleid wilt worden.



Lopende en komende energie-besparings-acties:
• RREW

• 90 euro
• Led-lampen en -verlichting, Led-dimmer, tochtstrips, radiatorventilatoren, isolatiemateriaal voor dhz
• Tot half december

• Check je warmtelek! - Warmtescanactie
• Opgeven voor 1-1-2023
• Ook binnen?
• 11 januari voorlichtingsavond in de Pub bij Zalencentrum Reimink



Wie wil helpen?

* Warmtescanner * grote toeloop verwacht
* foto’s maken van woningen
* verwerken foto’s

* Kledingbieb * in de winkel (info Jolanda Ramerman)

* CV waterzijdig inregelen (?)



Slot

• Individuele vragen kunnen straks nog gesteld worden.

• Zijn er nog algemene vragen?

Succes met zelf besparen en vooral ook anderen helpen!!
> eventueel nog beschikbare lijsten, kaarten en kortingsflyers
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