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Isolatie
Bij al deze vragen draait het om de isolatie 
van de woning en het verwarmingssysteem. 
Voordat je kunt overstappen op een (al dan 
niet hybride) warmtepomp moet er al veel 
gedaan zijn aan de isolatie en het verwar-
mingssysteem van de woning. We zullen op 
onze website www.vogelwijkenergiek.nl meer 
informatie toevoegen over de keuze tussen 
warmtepomp, hybride warmtepomp en (toch 
een) nieuwe cv-ketel. Het beste advies dat we 
op dit moment kunnen geven is om maatrege-
len voor isolatie en warmtesysteem te nemen 
vóórdat de cv-ketel kapot gaat. Dat levert me-
teen winst op voor de portemonnee en het kli-
maat én je huis is voorbereid op een toekomst 
zonder cv-ketel op aardgas. 

Advies en inspiratie
Woningisolatie en het verwarmingssysteem 
vergen soms grote uitgaven, dus dan is het fijn 
om eerst een goed advies te krijgen. Op onze 
website staat een overzicht van de belangrijk-
ste mogelijkheden om advies en inspiratie 

te krijgen, afhankelijk van ieders voorkeur, 
bijvoorbeeld advies van een professionele 
adviseur, het programma Hou van je Huis 
van de gemeente, via het HEBA-netwerk van 
‘duurzame buurmannen’, en ook een Energy 
Party met buurtgenoten of advies van Groen-
lingenlab, een initiatief van twee Vogelwijkers. 
Op de website bieden we ook plaats voor ‘erva-
ringen van wijkbewoners’ waar u uw eigen er-
varingen kan delen of inspiratie kan opdoen. 
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Help, mijn cv-ketel is kapot en 
mijn energierekening te hoog! Wat nu?

De naderende winter en de sterk gestegen energieprijzen vormen voor veel 
mensen een aansporing om nog eens goed naar de isolatie van hun huis te kijken. 

Vogelwijk Energie(k) kreeg de afgelopen weken dan ook veel vragen uit de wijk, zoals 
‘Wat kan ik zelf nu al doen?’, ‘Waar kan ik terecht voor goed advies?’ en ‘Mijn cv-ketel 
is kapot! Moet ik nu aan de warmtepomp of toch nog een keer een nieuwe kopen?’ 
Het waren ook de belangrijkste vragen tijdens de laatstgehouden informatieavond 

van Vogelwijk Energie(k).

Warmteverlies zonder isolatie

http://www.vogelwijkenergiek.nl


�
Labyrint

 

Er ligt een ijsschots in de vijver
de tuinbank is leeg

niets is zonder gevolgen, cellen
die driftig samenspannen, de foute

kant opkijken, verraderlijk overlopen
het leven kwaadaardig overnemen

herinneringen kalmeren niet, zijn niet
tot zwijgen te krijgen in het labyrint

van het hoofd, soms luwt het in een hoek
als wind die gaat liggen

ook alles in huis voelt pijn
verdriet bedaart niet na jaren zoals

een flakkerend kaarslicht 
lijkt te doven maar net niet dooft

in een koude noordenwind onder
grijze wolken beven in het water
verdorde lissen en in de kamer

is een kind voorgoed zonder vader

de tuinbank is leeg
er ligt een ijsschots in de vijver

Olga Millenaar
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Hilbrand Does
Voor een professioneel advies heeft VwE 
een overeenkomst gesloten met energie-ad-
viseur Hilbrand Does van EnergieGarant. 
Hil brand levert verschillende soorten 
energie advies en heeft veel ervaring met 
huizen in de Vogelwijk. Dat varieert van 
een advies gericht op het verbeteren van 
uw huis en de mogelijke besparingsmaat-
regelen met hun effecten, tot de aanvraag 
van een energielabel, dat verplicht is bij 
de verkoop van een woning. Desgewenst 
helpt Hilbrand u ook op weg om betrouw-
bare bedrijven te vinden die de aanbe-
volen maatregelen kunnen uitvoeren. 

Hilbrand rekent voor zijn advies € 200 
aan VwE-leden, maar als VwE-lid krijgt u 
van ons een bijdrage van € 100. Zo bent 
u slechts € 100 kwijt voor een uitgebreide 
inspectie van uw huis en een advies op 
maat voor de mogelijkheden om energie 
te besparen. 
Een volledige labelaanvraag inclusief het 
verplichte inmeten van uw huis kost € 295 
(of € 345 bij een woning groter dan 150 
m2). Ook daarop krijgt u als VwE-lid een 
bijdrage van € 100. 

U kunt Hilbrand bereiken via:
06-50865049, 
e-mail: hilbrand@energiegarant.nl 

Bent u nog geen lid? 
Meld u dan aan via de pagina ‘Lid worden’ 
op www.vogelwijkenergiek.nl en vraag tege-
lijkertijd een advies aan.
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