
Oproep van het be-
stuur:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u affiniteit met belangenbe-
hartiging en wilt u graag mee-
denken over het beleid van de
Stichting Huurdersbelangen VWS?

Wij zijn op zoek naar een be-
stuurslid die de financiële admi-
nistratie van Stichting Huurders-
belangen VWS kan beheren en
daarvoor 4-6 uur per maand kan
vrijmaken. 
Taken die daarbij behoren zijn:
• Met het bestuur de begroting  
  opstellen en bewaken
• Zorg dragen voor de jaarlijkse
   financiële verslaglegging
• Afhandelen van facturen en    
  declaraties
• Een keer per maand de          
   bestuursvergadering bijwonen
• Goed met cijfers en Excel

Wilt u eerst een vergadering bij-
wonen? Laat dat even weten aan
Ton van Ewijk, telefoon 0318
518309.

Neem voor meer informatie con-
tact op met onze huidige pen-
ningmeester, mevrouw Elly Che-
valking, telefoonnummer 0318
554804
 

Bespaar energie met de energiecoach
Als huurder vernam ik dat de Stich-
ting Huurdersbelangen VWS er
alles aan doet om de huurders bij
te staan in onder meer energiebe-
sparing. Dus besloot ik een beroep
te doen op een van de twee ener-
giecoaches en maakte een af-
spraak. En jawel, ze kwamen alle-
bei omdat dit een van de eerste
bezoekadressen was en ze nog
van elkaar wilden leren.

Nou, ik heb er ook van geleerd!
Allereerst de verlichting: Laat lam-
pen niet branden waar ze niet nodig
zijn. Hoe vaak heb ik niet geroepen
“licht uit in de badkamer/overloop/
hal!”, dat hoeft nu niet meer want
mijn huisgenoten zijn er zich be-
wust van dat dit al besparing ople-
vert. 

Dat een diepvriezer veel stroom
verbruikt wist ik wel maar dat een
laagje ijs van 2 mm 10 % meer
energie kost heeft me ertoe gezet
dat ik de vriezer regelmatig ontdooi
(gaat ook sneller). Datzelfde geldt
voor de koelkast.

En dan al die apparaten in huis! De
TV, radio, laptop, desktop, etc. die
voorheen bijna altijd op stand-by
stonden gaan nu helemaal uit als
ze niet gebruikt worden.
Een stekkerdoos met schakelaar is

een kleine investering maar helpt
wel minder energie te gebruiken.

Wasdroger en vaatwasser kosten
veel energie. Laat ze daarom al-
leen draaien als ze vol zijn of hang
de was te drogen aan een droog-
rek. En afwassen met elkaar kan
heel gezellig zijn! Wij maken er nu
een spelletje van. .

De energiecoaches wezen mij ook
op het verbruik van gas bij het
verwarmen. Hun lijst aan tips heb
ik gelijk toegepast en nu staat de
verwarming 1 of 2 graden lager.
Het is even wennen maar het gaat
niet ten koste van behaaglijkheid.
En mijn huisgenoten douchen nu
niet meer zo lang als voorheen en
dat bespaart veel water en gas.

Het is echt de moeite waard om een
afspraak te maken met de energie-
coaches. Zij zijn goed opgeleid,
kunnen zich identificeren en kosten
niets. Bovendien nemen ze een
informatietas mee met  materiaal
waarmee de eerste stap naar zui-
niger omgaan met energie gezet
kan worden.

Ook energie besparen? Neem dan
contact op met Ton van Ewijk (tel.
06 17467937) of Dirk Meijer (tel.
0624428778)
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 Legionellabacterie is gevaar voor gezondheid 

• Laat de CV ketel of boilers goed afstellen op minimaal 60 graden Celsius,
• Gebruik zowel warm als koud water wekelijks,
• Spoel na de vakantie de kranen en de douche door, minimaal 3 à 4 minuten,
• Ontkalk de douchekop regelmatig,
• Maak de plantenspuit na ieder gebruik schoon,
• Laat de tuinslang, hogedrukspuit en andere sproeiapparaten goed leeglopen en maak ze regelatig

schoon.
 

In een rapport van de RIVM is te lezen dat het aantal besmettingen door de legionellabacterie sinds 2011 is
gestegen tot 350 in 2016. Het RIVM kan de stijging niet goed verklaren. Het is ook goed mogelijk dat het
aantal besmettingen hoger is omdat niet altijd de juiste diagnose wordt gesteld. De legionellabacterie veroor-
zaakt griepklachten die tot longontsteking kunnen leiden. 

Inademen
Legionella besmettingen komen vooral in de zomer voor, vaak bij hevige regenval na een warme periode.
Een besmetting wordt niet opgelopen door besmet water te drinken maar door verneveld water met daarin
de bacterie in te ademen. Fonteinen of tuinsproeiers kunnen bronnen van besmetting zijn. Maar de bacterie
komt ook voor in de grond en kan zo via opspattend regenwater verspreid worden. Vooral mensen met ver-
minderde weerstand lopen kans om ziek te worden.
 
Installaties
Legionella kan ook ontstaan in waterleidinginstallaties. Wanneer drinkwaterleidingen onnodig opwarmen of
stagneren, kan de bacterie groeien. Dit komt bijvoorbeeld voor bij leidingen die in warme schachten zijn
weggewerkt, dode leidingen of hotspots waarbij de drinkwaterleidingen te dicht bij warmtebronnen als
vloerverwarming zijn gelegd.

Tips om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen

 

Wisseling binnen de  Raad van Commissarissen
Na acht jaar zitting te hebben genomen in de RvC hebben wij afscheid genomen van mevrouw Pijl en mevrouw
Van Dedem.

Op voordracht van de Stichting Huurdersbelangen VWS zijn twee nieuwe leden aangesteld. 
Mevrouw A. Hulsberg en mevrouw K. Broekhuizen. Zij zullen de komende vier tot acht jaren deel uitmaken
van de Raad van Commissarissen (voorheen Raad van Toezicht) van de Veenendaalse Woningstichting.
Wij wensen beide dames veel succes!
 


