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ENERGIE BESPAREN. HOE?

Energie besparen is een win-win situatie. Je bespaart kosten 
en je draagt een steentje bij aan een beter milieu! Er zijn veel 
makkelijke en effectieve manieren om energie te besparen. 

Top 5 met tips:
Voorkom sluipverbruik

Trek bijvoorbeeld DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT, als je het 
apparaat niet gebruikt. Of zet het apparaat ECHT UIT, dus niet 
op stand-by.

       Gebruik energiezuinige 
  apparaten en gebruik ze slim

Zuinige apparaten zijn duurder in aanschaf dan de minder 
zuinige varianten, maar het verschil verdien je snel terug 
in het stroomverbruik. 

Let ook op het gebruik: droog je kleding in de zomer AAN 
DE WASLIJN  in plaats van in de droger. Zet de apparaten op 
de ECO-STAND (vaatwasser, droger, wasmachine). Was zoveel 
mogelijk op 30 GRADEN en het liefst een VOLLE MACHINE.

  Hou de kou buiten de deur 
       en de warmte binnen

Plaats TOCHTSTRIPPEN en een BRIEVENBUSBORSTEL. 
SLUIT de GORDIJNEN als het donker wordt en laat ze tot 
op de vensterbank hangen, zodat de warmte zich goed kan 
verspreiden. Zet geen grote meubels voor de verwarming.

Het plaatsen van RADIATORFOLIE tegen de muur achter 
de radiatoren zorgt dat de kou buiten en de warmte binnen 
blijft. Het SLUITEN van TUSSENDEUREN zorgt dat de 
warmte in de ruimte blijft.

Ook is het heel belangrijk om GOED TE VENTILEREN, zie 
onze tips over ventileren. Droge lucht kost minder energie 
om te verwarmen dan vochtige lucht en is ook nog eens 
beter voor je gezondheid. 

Vervang lampen voor LED lampen
Zelfs als de gloeilamp of halogeenlamp nog goed werkt, is het slim 
om deze te vervangen. De aanschafprijs van een LED lamp is hoger, 
maar toch is deze makkelijk terugverdiend omdat de LED VEEL 
ZUINIGER is en ook veel LANGER MEE GAAT. 
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Vergelijk de 
energietarieven

Koop energie zo voordelig mogelijk in. 
OVERSTAPPEN of aansluiten bij een 
COLLECTIEVE INKOOP kan een flinke 
besparing opleveren. Zie voor tips 
WWW.CONSUMENTENBOND.NL
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Nog een aantal tips om snel en makkelijk energie te besparen

•  Minder vaak of een paar minuten korter douchen en het plaatsen van een spaardoucheknop  
levert al snel een besparing in water en energie. 

•  Kan de verwarming een graadje lager? Dat scheelt echt. Je bespaart energie als je een uur 
voordat je naar bed gaat of weggaat, de verwarming al lager zet. 

• En zet ‘s nachts de verwarming op 15 graden. 
•  Stel de koelkast in tussen de 4 en 6 graden. Heb je een extra koelkast? Zet hem alleen aan 

als je hem ook echt gebruikt.
•  Ontdooi de diepvries regelmatig. IJsvorming in de vriezer zorgt ervoor dat de vriezer meer 

stroom verbruikt. 
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Beste Buren in Dinkelland in het zonnetje gezet

De Beste Buur Bokaal is een initiatief van Mijande 
Wonen, de Huurdersraad en de gemeente Dinkelland 
om buren in het zonnetje te ze� en. Inwoners konden 
hun buren hiervoor opgeven. 

Beste Buren in Dinkelland in het zonnetje gezet

< Jan Vollenbroek staat voor iedereen klaar, is bescheiden 

en vraagt en verwacht niets terug. Hij houdt een oogje in 

het zeil in de buurt en helpt waar hij kan. Klussen, 

verstopte leidingen, Jan komt een handje helpen. Een 

gouden buurman!

< Kim en Bas Pinkster werden in het zonnetje gezet door hun 85 -jarige buurvrouw omdat ze 

altijd voor haar klaar staan. Ze gee�  aan dat ze langer thuis kan blijven wonen omdat ze zulke 

lieve buren hee� . Of het nu gaat om een blikje open maken, in de tuin helpen of klusjes doen. 

Niets is te veel. De buurvrouw is slecht ter been en ook in de winter helpen haar buren haar om 

boodschappen online te bestellen.

EEN GREEP UIT DE MOOIE VERHALEN:

Openingstijden Zie www.mijande.nl/contact

Bezoekadressen

Twenterand: Oosteinde 193, Vriezenveen

Dinkelland Ootmarsumsestraat 4a, Denekamp

Ons kantoor in Denekamp is op afspraak geopend.

Postadres Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen

Telefoonnummer 088 807 07 00

Website www.mijande.nl  

E-mail mail@mijande.nl

U regelt uw woonzaken 24 uur per dag, 7 dagen 

per week makkelijk en snel via www.mijnmijande.nl

HUURDERSRAAD 
www.huurdersraadmijandewonen.nl

info@huurdersraadmijandewonen.nl

www.mijande.nl

Onze energiebespaarbus 
komt naar u toe

De stijgende energiekosten zorgen ervoor dat een energiezuinige 
woning steeds belangrijker is. Daarom verduurzamen we per jaar 
meer woningen: gemiddeld 160 woningen per jaar. In 2022 en 2023 
zelfs gemiddeld meer dan 200 per jaar. We krijgen regelmatig 
vragen over wanneer woningen aan de beurt zijn voor verduurza-
ming en hoe we dat bepalen. We kijken bijvoorbeeld naar het huidige 
energielabel van de woningen en wanneer het onderhoud gepland 
staat. Hoe graag we ook willen, we kunnen niet alle woningen op 
korte termijn verduurzamen. Dat komt door de hoge kosten en de 
lange levertijd van materialen. Daarbij komen aannemers en 
installateurs handjes tekort.

Staat uw woning nog niet op de planning voor verduur-

zaming? Maar wilt u wel graag op korte termijn energie 

besparen? Dan kunt u binnenkort terecht bij de 

energiecoach van Mijande Wonen en bij onze 

energie bespaarbus. De energievakman van Mijande 

Wonen voert samen met u verschillende duurzaam-

heidswerkzaamheden in uw woning uit. Zoals het 

plaatsen van radiatorfolie, tochtstrippen of een 

waterbesparende douchekop. Dit kost u niets. De 

energievakman gee�  u dan ook verschillende tips 

en adviezen. 

Nog even geduld... We zijn druk met de voorberei-
dingen. Houd onze website en deze krant in de 
gaten. Meer informatie volgt.

> Bekijk ook onze energiebesparende tips onderaan deze pagina.

Help, het lukt me niet om 
fi nancieel de eindjes aan 
elkaar te knopen!

Neem contact met ons op. Wij denken met u mee 
over oplossingen.

Er komen steeds meer mensen in fi nanciële problemen. Bijna alles is 
duurder. De prijzen voor energie en de boodschappen blijven stijgen. 
Financiële problemen hebben grote gevolgen. Er zijn verschillende 
organisaties in de gemeenten Dinkelland en Twenterand die u 
kunnen helpen. Maak daar gebruik van. 

Deskundige vrijwilligers kunnen u helpen bij uw thuisadministratie, 

zodat u weer overzicht krijgt en houdt op uw inkomsten en uitgaven. 

Bij schulden bieden zij informatie, advies en hulp. Wilt u hulp, neem dan 

contact op. Iedereen die zich meldt, wordt geholpen. En het is vertrou-

welijk en kosteloos! Meer informatie en contactgegevens vindt 

u op www.mijande.nl of op de websites van de gemeenten. 

PROBLEMEN MET HET BETALEN VAN DE HUUR?

Neem dan contact op met onze medewerkers huurincasso. Zij helpen 

u graag bij het zoeken naar een oplossing. Woont u in Dinkelland dan 

belt u Natascha Koenen of Roëlle Benerink. Woont u in Twenterand dan 

belt u Christien Wilharms of Karin Wermelink. U belt Natascha, Roëlle, 

Christien of Karin via 088 807 07 00.

PROBLEMEN MET BETALEN VAN UW ENERGIEREKENING?

Neem contact met uw energieleverancier op als het betalen van uw 

energierekening niet (meer) lukt. Zij kunnen u 

helpen. Bijna alle energiemaatschappijen hebben een 

online omgeving waar u uw verbruik kunt zien en tips 

krijgt die helpen om uw energierekening zo laag 

mogelijk te houden. 

<  Bekijk ook onze energiebesparende tips 
hiernaast.

KOM JIJ BIJ 
ONS WERKEN? 

We zoeken nieuwe 
collega’s. Kijk op: 

mijande.nl/werkenbij


