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N I E U W S B R I E F  

 

 
 
 

Vereniging voor duurzame 
energie. 

 
  

 Inleiding door de voorzitter 

 

Beste mensen, 

Hierbij de allereerste nieuwsbrief uitgebracht door de vereniging Veldhoven Duurzaam. Wij hopen u via deze 

nieuwsbrief, die eenmaal per drie maanden verschijnt, op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van 

de vereniging. 

Een van onze belangrijkste bezigheden is het verzamelen van kennis en het verbeteren van onze expertise 

over energiebesparende maatregelen. Hiervoor komt regelmatig een technisch team bij elkaar met 

techneuten uit onze vereniging en deskundige gasten van buiten. Dit is belangrijk omdat we bewoners goed-

onderbouwde informatie willen geven, en op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen. Verder 

proberen we ook antwoorden te vinden op vragen van bewoners en medewerkers. 

Momenteel zijn we veel bezig met het inregelen van de cv installatie in huis. Net als voor zonnepanelen 

zoeken we naar een goede procedure om bij bewoners op een effectieve manier hun cv installatie te bekijken 

en advies te geven hoe deze beter in te stellen en zo nodig daadwerkelijk in te regelen. 

Ook hebben we in samenwerking met de gemeente Veldhoven een warmtebeeldcamera in bruikleen 

gekregen. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief. 

 

Onze vereniging krijgt steeds meer leden. We vragen aan onze leden € 10  ,- per jaar om de meest 

voorkomende kosten te kunnen dekken. Inmiddels zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 

hebben we een bankrekening aangevraagd. Zodra we een bankrekeningnummer hebben zullen we onze 

leden vragen de contributie over te maken. 

Ik wens iedereen een goede start van het nieuwe jaar en vergeet niet: het zonnetje schijnt niet voor niets!! 

 

  Ton Knaapen 
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 Laatste nieuws over techniek door Joost Muller   

 
De warmtebeeldcamera 

In de winter zien we koude als een ongewenste indringer in ons huis. Langs allerlei slinkse wegen weet hij 

binnen te komen. Het ergste is dat hij onzichtbaar is. In het verleden hadden we ons redelijk tegen hem 

gewapend met kolen, olie en gaskachels. Met een flinke overcapaciteit aan verwarming lukte het altijd wel 

om comfortabel te wonen.   

Nu we minder energie willen gebruiken moeten we de onzichtbare indringer scherper in beeld krijgen. 

Daarvoor is de warmtebeeldcamera bedoeld. Van buitenaf kun je zien waar warmte verloren gaat en 

binnenshuis maakt hij koude plekken zichtbaar. Warmtelekken worden zo in één oogopslag zichtbaar. 

Woning met veel warmteverlies naast de schoorsteen 

 

 

Onder de deur komt koude lucht binnen. 
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Veldhoven Duurzaam heeft nu van de gemeente een warmtebeeldcamera ter beschikking gekregen en 

oriënteert zich momenteel hoe ze deze kunnen inzetten. Mogelijkheden te over, maar die eisen allemaal 

wel wat voorbereiding.  

Enkele suggesties: 

* een schatting geven van isolatiewaardes van ramen, deuren, muren etc. 

* het opsporen van warmtelekken  

* verificatie van de afregeling van CV-radiatoren  

 

 

Veldhoven Duurzaam in de wijk door Josefien Tegelaers 

In het kader van ‘Veldhoven Duurzaam in de wijk’ heeft de vereniging een eerste informatieavond 

gehouden voor buurtbewoners. Deze informatieavond vond plaats op maandag 18 januari 2016 bij de 

Nieuwe Band in Veldhoven. De opkomst was goed; er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. De 

presentaties van Cas Kemper (cv inregelen) en Ad van Rooij (zonnepanelen) werden goed ontvangen. Er 

hebben ongeveer 18 mensen een briefje ingevuld om meer contact met de vereniging te hebben over 

bovengenoemde onderwerpen. Helaas hebben zich geen vrijwilligers aangemeld. 

Er staat een nieuwe informatieavond gepland op 18 april 2016 om 20.00u in d’Oude School te Oerle. 

 

Introductie nieuwe vrijwilligers 

We kunnen melden dat er zich een nieuwe vrijwilliger heeft gemeld. Zijn naam is Hans Relouw (55jr) en hij 

is BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Hij heeft zich aangesloten bij de PV-groep (zonnepanelen). 

Hij houdt zich vooral bezig met energiebesparende maatregelen in huis (verlichting en elektrische 

apparaten). 

 

De vereniging is dringend op zoek naar meer vrijwilligers om ons verhaal over te brengen aan de burgers. 

Je hoeft geen technische opleiding te hebben gehad, zolang je maar enig gevoel hebt voor techniek. Je 

wordt opgeleid door onze eigen mensen en je werkt in een klein team, waarin alles op elkaar wordt 

afgestemd. Je kunt zelf weten hoeveel tijd je erin wilt steken. Graag aanmelden via de website.  

 

 

Ledenvergadering. 

Onze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 3 maart 2016 om 20.00u op camping 

de Veldhoeve, Zittard 41-43, Oerle. Iedereen is welkom. 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 mei 2016. 

 

 

Samensteller: Josefien Tegelaers 

 


