
Dat wil je niet missen
Energiecoach in bibliotheek Velp
Wil je ook energie besparen in huis? 
Kom dan woensdag 17 november naar 
de Bibliotheek Velp. Tussen 14.00- 16.00 
uur is er een energiecoach die je tips kan 
geven en al je vragen kan beantwoorden 
over energie besparen. 
Kijk voor meer praktische tips op 
www.watisjouwrheden.nl of www.milieucentraal.nl. 

Wil je weten welke subsidies er zijn? Kijk op 
www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer

www.watisjouwrheden.nl

Op www.watisjouwrheden.nl en deze 
regelmatig terugkerende Klimaatpagina, delen 
we tips en verhalen van en voor inwoners over 
hoe we onze ambities voor een duurzame 
gemeente met elkaar kunnen realiseren. 

Sommige apparaten ook 
energie gebruiken terwijl ze 
op stand-by of ‘uit’ staan? Dit 
heet sluipverbruik. 
Scan de QR-code 
en bekijk de 
tips om dat te 
voorkomen.

Kijk voor meer 
weetjes en tips op 
www.milieucentraal.nl 

WIST JE DAT

Een energiezuinig huis van 
zelfs 90 jaar oud? ‘We zijn 
het gewoon gaan doen’

Scan en meld je 

direct aan voor 

de Nieuwsfl its!

Op de hoogte blijven? Volg ons via social media:          watisjouwrheden.nl  |  www.watisjouwrheden.nl 
Contact: Tijdelijke huisvesting: President Kennedylaan 104-108  |  6883 AX Velp  |  (026) 49 76 911 

In 1 minuut tot 
€ 60,- per jaar 
besparen! 
De meeste cv-ketels staan op 
de fabrieksinstelling van 80ºC, 
maar werken effi  ciënter op 
60ºC. Deze snelle besparing 
scheelt veel gas, dus CO2. En 
dit zonder verlies van comfort 
en geen risico op een koude 
douche. Het kost u maar 1 
minuut en u bespaart direct 
tientallen euro’s per jaar! 

Alle info op: www.zetmop60.nl
of scan de QR-code.

Een nieuwbouwhuis is tegenwoordig goed geïsoleerd en heel 
energiezuinig. Hoe ga je in een huis van 40 jaar of zelfs 90 jaar 
oud slim en zuinig om met energie? Margriet en Pieter, en Wytske 
en Tijl, beide gezinnen uit Ellecom, vertellen hoe zij dat hebben 
aangepakt. 

In de bijna 40 jaar dat Pieter en Margriet in hun fraaie huis uit 1979 
wonen, hebben ze gaandeweg hun woning energiezuiniger gemaakt. 
Met fl inke ingrepen, vaak met kleine maatregelen. Ze hebben 
zonnepanelen, isoleerden dak en vloer en lieten isolerend glas 
plaatsen. Pieter: “Mijn tip is om te kijken naar de tocht en daar wat 
aan te doen. Tochtstrips zijn makkelijk en goedkoop aan te brengen 
en leveren veel op. Ga nodeloos energiegebruik tegen. Wij zetten 
bijvoorbeeld het tv-kastje ’s nachts uit en hebben de watertempera-
tuur van de cv verlaagd zonder verlies van comfort. Kleine ingrepen, 
die bij elkaar wel verschil maken.”

Het jaren 30-huis waar Wytske en Tijl in 2017 kwamen wonen, 
was het tegendeel van energiezuinig. Tijl: “We moesten zoveel 
verbouwen. We dachten toen: als we nu niet kiezen voor 
duurzaamheid, doen we het nooit meer.” Het was wel pionieren. 
Wytske: “Vakmensen hadden geen ervaring met een warmtepomp in 
een oud huis. Dat moet je niet willen, zeiden ze. Wij dachten: waarom 
niet? We zijn het gewoon maar gaan doen. Stapsgewijs hebben we 
nu een heel aangenaam huis met een duurzaam gevoel. Veel mensen 
vragen ons: verdien je het terug? Die rekensom is nauwelijks te 
maken. Daar was het ons ook niet om te doen. Onze vraag is: voelt 
dit goed? Ons antwoord daarop is volmondig ja.”

Scan de QR-code en lees op www.watisjouwrheden.nl
de uitgebreide verhalen van Wytske en Tijl, en Margriet 
en Pieter. Daar vind je ook veel tips om zelf je huis 
energiezuiniger te maken.

Huurders ontvangen een waardebon 
van €70,- voor energie besparen in huis

Alstublieft!
Deze waardebon 

is € 70,- waard 

Deze waardebon met persoonlijke 

code is gekoppeld aan dit adres. 

Wees er snel bij want op = op!

Uw persoonlijke code

Deze bon is begin november 
op de deurmat gevallen bij alle 
huurders in onze gemeente. De 
waardebon is te gebruiken voor 
de aanschaf van bijvoorbeeld 
een  radiatorventilator, 
waterbesparende douchekop of 
ledlampen. 

Wytske en Tijl

Ga naar www.watisjouwrheden.nl/waardebon
voor  het inwisselen van jouw waardebon. 

Regelmatig nieuws en tips 
rondom duurzaamheid 
automatisch in je mailbox? 


