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Van de redactietafel 

En, liggen alle pannen weer op het dak? Het was wel een beetje veel, drie 

heftige stormen op een rij! En ondanks de zachte winter toch een hoge 

energierekening.  

Het is alweer drie jaar geleden dat ik in ons bulletin een stukje schreef over 

de energietransitie en wat het betekent om met een jaren-70 huis van het 

gas af te gaan, of in ieder geval een stap in de goede richting te doen. Ik 

ben nog niets verder, maar mijn keteltje begint nu wel mankementen te 

vertonen. De meeste bronnen zijn het er mee eens dat in mijn situatie een 

hybride oplossing zoals ik die beschreef, het meest zinvol is. 

De situatie is in de drie jaar wel veranderd. De zonnepanelen zijn een stuk 

efficiënter en voordeliger geworden en de energieprijzen, vooral die van 

gas, zijn enorm gestegen. Wat in welke situatie zinvol is, is een hele uit-

zoekerij. 

De Vereniging Eigen Huis geeft veel informatie op dit punt en organiseert 

acties voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en warmtepompen. In 

dit bulletin vindt u een collage van deze informatie die wellicht van nut kan 

zijn. Als u bruikbare ideeën of informatie heeft, laat het ons weten. 

Is het u opgevallen dat er advertentieruimte in het bulletin is vrijgekomen? 

Misschien kent u iemand die daar gebruik van wil maken. Laat het ons 

weten, zodat wij contact kunnen opnemen. 

We hopen met u dat het gewone leven nu eindelijk weer mogelijk wordt en 

dat we onbezorgd van ons pensioen kunnen genieten. Veel leesplezier. 

Herman Goossens 

 
P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 6 juni 2022 

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel 

We zijn als bestuur van de VVG niet vaak bij elkaar geweest de afgelopen 

tijd. Ook voor ons gold dat we voorzichtig moesten zijn. Dat hebben we 

natuurlijk ter harte genomen want niemand zit te wachten op een of ander 

naar virus. Zeker niet op onze leeftijd. 

Maar in februari zijn we weer begonnen met de bestuursvergaderingen. Er 

waren een aantal zaken die we toch moesten bespreken, maar de belang-

rijkste was het overlijden van onze medebestuurder Jenne Dijkstra. 

Jenne was in het VGG-bestuur verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

werkplaats / hobbyclubs. Dat heeft hij (met een langdurige onderbreking 

door een naar ongeval) altijd met verve gedaan. We zullen zijn kennis van 

zaken missen, niet alleen wat betreft de werkplaats / hobbyclub activiteiten 

maar ook op allerlei andere gebieden. Zo was hij ook jarenlang de leider 

van de bridgeclub die nu nog steeds actief is in de sociëteit. Tot onze ver-

bijstering overleed Jenne plotseling en onverwacht op 3 februari jl. We 

zullen hem missen. We wensen zijn echtgenote en verdere nabestaanden 

natuurlijk veel sterkte en hopen dat ze terug kunnen blijven kijken op de 

goede dingen die ze met hem hebben meegemaakt. 

Nog even wat praktische zaken. 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gebruikelijk in maart ge-

houden. We hebben besloten om deze, gezien de onzekerheid en de be-

schikbare voorbereidingstijd, niet door te laten gaan. Wanneer deze dan 

wel wordt gehouden en waar zullen we u zo spoedig mogelijk laten weten. 

We zoeken nog een lid voor de kascontrolecommissie aangezien ons aller 

Piet Kosten is overleden. Heeft u interesse bel dan even met mij  

(035 6239644). 

Wim Gooiker 

Voorzitter 
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Van de penningmeester 

Geachte leden en donateurs. 

 

Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de contributiefactuur 

per e-mail, dan heeft u die inmiddels ontvangen. Zo niet, dan treft u in dit 

per post verzonden Informatie Bulletin een factuur aan. 

U wordt vriendelijk verzocht om het gevraagde bedrag over te maken naar 

de rekening van de VGG, onder vermelding van het factuurnummer. 

 

Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u toestaat dat de factuur per e-

mail verzonden wordt. Dat bespaart op de kosten en ook op het werk van 

secretaris en penningmeester. Op de factuur staat aangegeven hoe u dit 

kunt doen: door een e-mail te sturen naar penningmeester@vegege.nl. 

 

NB. Als u de contributie al betaald heeft en uw betaling is ontvangen vóór 

2 maart 2022 dan is dat op de factuur aangegeven. 

 

Namens het VGG Bestuur, 

Frans Dams 

penningmeester 
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Herinneren  

Naar aanleiding van het overlijden van Jenne Dijkstra ontvingen wij de onder-

staande brief, die wij integraal hebben overgenomen. 

 

Op 8 februari 2022 las ik in de krant “Gooi en Eemlander” het overlijdens-

bericht van: 

  JENNE DIJKSTRA 

 Geboren 3 februari 1940 

 Overleden 3 februari 2022 

 Gehuwd met Nanny Dijkstra François 

 

Ik schrok daar nogal van. Jenne is lange tijd lid geweest van onze Vereni-

ging van Gepensioneerden ’t Gooi (VGG). Mijn vrouw en ik hebben speci-

ale herinneringen aan Jenne en zijn vrouw, en dat wil ik de lezers graag 

vertellen. 

Ongeveer 20 jaar geleden hadden mijn vrouw en ik, beiden reislustig en 

toen nog resp. 72 en 76 jaar, het plan om een cruise naar Antarctica te ma-

ken en spraken daarover met mijn beste vriend Leo Kuijsten. Die zei mij 

toen het volgende: “O, dan moet je eens contact zoeken met Jenne Dijkstra, 

die ken ik heel goed van de Klokkenclub van de VGG. Jenne is nog niet zo 

lang geleden met een cruise naar Antarctica geweest en hij kan jou daar 

veel over vertellen en laten zien met een film van zijn videocamera”. 

Dus wij contact gezocht met de familie Dijkstra, die ons uitnodigden voor 

een bezoek bij hen thuis. Tot onze grote verrassing herkenden wij daar de 

echtgenote van Jenne, Nanny François. Ooit, eind jaren zestig, was zij leid-

ster op de Clemens kleuterschool in Hilversum. Nanny was heel muzikaal 

en daarom herkende ze onze jongste dochter nog (nu 62 jaar) omdat die 

ook zo muzikaal was. 

Goed hè. 

We raakten met Jenne en Nanny aan de praat over de gewenste Antarctica 

cruise, kregen veel tips, hoorden de verhalen en zagen de film van hun 

eigen reis. Daar hebben we heel veel van opgestoken, met name de sugges-

tie van Jenne: “Zorg dat je een goede filmcamera koopt”. 

En zo is het gebeurd, wij hebben het allemaal gedaan en na de reis verslag 

gedaan aan Jenne en Nanny, met een film uit mijn videocamera, met de 

speciale bandjes (toen nog) die Jenne ons had aangeraden. Prachtig was 

dat: we hebben Kaap Hoorn gerond, toen naar het zuiden, Antarctica, drie 

dagen tussen de ijsbergen gevaren, daarna in Buenos Aires geweest en daar  
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het graf van Evita Perron bezocht. Vervolgens naar Rio de Janeiro, waar 

we stonden bij het grote Christusbeeld. 

Allemaal herinneringen, ooit gedeeld met Jenne en Nanny. Vandaar de 

schrik toen we lazen dat Jenne was overleden. 

Jenne is 82 jaar oud geworden en velen hebben hem gekend als de “specia-

le klokkenmaker”. Ik denk ook aan o.a. Leo Kuijsten, Wim Kuiper en Hans 

Velo, allen niet meer in leven. 

Wij wensen Nanny en haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van 

de rouw om Jenne. 

Mede namens mijn vrouw, 

Johan Engwerda 

Kolhornseweg 112 

1215 RK  Hilversum 
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Van het pensioenenfront 

Oproep aan alle leden met een PME-pensioen 

Eerder hebben wij als VGG een aanvraag tot toetreding ingediend bij 

VOG-PME, een samenwerkingsverband van de gepensioneerdenvereni-

gingen van Stork, Draka, Siemens en Océ. Deze gepensioneerdenvereni-

gingen waren en zijn ieder een orde groter dan de groep van onze VGG-

leden met een PME-pensioen. En daarom waren wij te klein om deel uit te 

mogen maken van VOG-PME. Wij voldeden niet aan de minimumeis van 

het aantal leden voor toetreding. 

Per november 2021 is tot verdergaande samenwerking van de gepensio-

neerdenverenigingen besloten en is er één vereniging tot stand gekomen. 

De naam is daarbij gewijzigd in Vereniging Gepensioneerden PME, kort-

weg VGPME. 

Bij deze vereniging kunnen zowel verenigingen als natuurlijke personen lid 

worden. Dit om ook de toetreding van kleinere verenigingen naast de gro-

tere mogelijk te maken en vooral om te komen tot één krachtige vertegen-

woordiger van de Gepensioneerden bij PME. 

In 2022 zijn er verkiezingen bij PME voor het Bestuur en het Verantwoor-

dingsorgaan. Om invloed uit te kunnen oefenen binnen PME zijn deze 

verkiezingen uitermate belangrijk. Zeker nu tijdens de overgang naar het 

nieuwe pensioenstelsel. Een krachtige en grote Vereniging van Gepensio-

neerden, die communiceert met PME en gekwalificeerde kandidaten bij 

deze verkiezingen nomineert, daar willen wij graag deel van uitmaken als 

VGG. 

Vandaar mijn vraag aan U als VGG-lid met een PME-pensioen: 

1. Ondersteunt U de aansluiting van VGG bij VGPME: ja/nee 

of heeft U geen voorkeur? 

2. Graag een reactie met uw naam en email-adres aan: vgg-pme@xs4all.nl 

of per telefoon naar 035-5881085  

(dit tel.nr. heeft ook een antwoordapparaat) 

 

Voor meer informatie zie: www.vgpme.nl 

 Namens het bestuur VGG, 

 Gerard Visscher  

  

mailto:vgg-pme@xs4all.nl
http://www.vgpme.nl/


Informatiebulletin Maart 2022 

 

10 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lid-organisaties 
 

 

Individuele leden 
 

 

 

 
Bestuur   Verenigingsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Politiek  Overheid           Maatsch. Organisaties 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maart 2022 Informatiebulletin 

 

11 

 

Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het over-

lijden van: 

 

Dhr. H.B. Dreijer     Bunschoten 

Mevr. T. Brandse  december 2021  Laren 

Dhr. W. Zieltjens  23 november 2021 Hilversum 

Dhr. A.M.E. Raaijmakers 27 november 2021 Blaricum 

Dhr. P. Kosten*  17 december 2021 Hilversum 

Dhr. H.L. Bakker  30 december 2021 Hilversum 

Dhr. J.J. van der Niet  7 januari 2022  Hilversum 

Dhr. H.G.J. Krau  15 januari 2022  Hilversum 

Dhr. J. Dijkstra**  3 februari 2022  Hilversum 

Dhr. F.J.W. Veerman  4 februari 2022  Laren 

 

 

* Dhr. Piet Kosten is tot 2007 jarenlang als 2e penningmeester lid van het 

bestuur van de Stichting en de Vereniging geweest. 

** Dhr. Jenne Dijkstra is van 2015 tot op heden lid van het bestuur van de 

Vereniging als vertegenwoordiger van de klokkenclub. Zie ook de herinne-

ringen van Johan Engwerda en de voorzitter elders in dit Bulletin. 

 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur van de VGG 
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Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht 

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk merken we dat er verkiezingen in 

aantocht zijn. Op woensdag 16 maart 2022 kiezen we in de meeste ge-

meenten nieuwe leden van de gemeenteraad. Om de drukte te spreiden is 

het ook mogelijk om op maandag 14 en dinsdag 15 maart te stemmen, wel-

licht niet in alle stemlokalen. 

Het programma ‘Een Vandaag’ heeft middels peilingen onderzocht wat de 

belangrijkste thema’s zijn voor deze verkiezingen. De hoofdlijnen van deze 

thema’s worden veelal landelijk bepaald, maar toch worden bij de uitvoe-

ring lokaal belangrijke beslissingen genomen waar we wel degelijk invloed 

op kunnen uitoefenen. 

Voor de grote gemeenten zijn er weer stemwijzers uitgebracht. Maar voor 

kleine gemeenten zijn die er niet, maar bent u aangewezen op lokale ver-

kiezingsprogramma’s en debatavonden. Bibliotheken spelen daar steeds 

meer een centrale rol in. Steek daar uw licht eens op, want beslissingen 

betreffende (senioren)woonvoorzieningen, maatschappelijke ondersteu-

ning, bereikbaarheid en openbaar groen, om maar een paar thema’s te 

noemen, gaan ons allemaal aan. 

Uiterlijk 2 maart heeft u een stempas ontvangen. Die heeft u nodig, samen 

met een identiteitsbewijs, om uw stem uit te kunnen brengen. 

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u hem kwijt, vraag dan zo snel 

mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan schriftelijk of aan de 

balie van het gemeentehuis. Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 

11 maart 17.00 uur binnen zijn bij uw gemeente. Tot vrijdag 11 maart 

17.00 uur kunt u ook een nieuwe pas aanvragen aan de balie van het ge-

meentehuis. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan 

te vragen. 

Blijf betrokken, informeer uzelf en doe mee. 

Herman Goossens 
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Boekbespreking 

Titel: De tachtigjarige vrede 

Auteur: Kees van Kooten 

Uitgever:  De Bezige Bij 

ISBN: 978 94 031 2340 0 

Aantal pagina’s: 339 

 

Kees van Kooten behoeft geen introductie. Wie 

zat er niet op zondagavond gekluisterd aan de 

VPRO-buis om maar niets te missen van wat hij 

samen met zijn soul-mate Wim de Bie ons nu 

weer voorhield. Maar zijn werk beslaat veel 

meer dan het radio- en televisiewerk. In een kleine dertigtal boeken legde 

hij allerlei invallen, beschouwingen en herinneringen vast op papier, ter 

lering ende vermaak. Daarnaast schreef hij ook regelmatig in tijdschriften, 

zoals het Belgische weekblad Humo. 

Vorig jaar is Kees van Kooten 80 geworden. Bij deze gelegenheid is hij 

bloemlezend kriskras door zijn levensjaren gegaan en heeft hij daar in 80 

hoofdstukken een beeld van geschetst. Het is een beeld van een wereld die 

in die 80 jaar onwaarschijnlijk veranderd is. Maar zijn herinneringen zijn 

voor een groot deel ónze herinneringen, en dat maakt het zo leuk om het te 

lezen. De creatieve speelsheid van Van Kooten maakt het extra plezierig. 

Eén hoofdstuk uit dit boek heb ik apart opgenomen in dit bulletin als voor-

beeld van de prachtige balans tussen alledaagsheid en het oog voor detail.  

 

Herman Goossens 
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Naalden 

Een verhaal uit ‘de Tachtigjarige Vrede’ van Kees van Kooten, gepubli-

ceerd in het jaar 2000. 

 
Annie rommelt in de bovenste lade van haar commode. 

‘Wat zoek je, schat?’ vraag ik vanaf haar balkonnetje, waar ik een pot 

met een aardbeienplant aan de muur poog te pluggen. 
‘Ik had toch zo'n mooie grote naaidoos?’ herinnert zij zich vaag maar 

hardop. 
‘Waar heb je die dan voor nodig?’ 
‘Ik moet toch af en toe een knoop kunnen aan zetten?’ 
'Welnee meid, dat hoeft niet meer. Dat doen de zusters hier allemaal voor 

je.’ 

‘Ik laat jou toch zeker niet zonder knopen aan je jasje lopen?’ 

‘Dat is waar,’ zeg ik, ‘weet je wat? Ik zal voor de zekerheid een klosje 

garen voor je halen, op de laan. En een paar naalden. Ga jij dan even lekker 

in de zon zitten. Wil je een verse aardbei?’ 

'Niet plukken! Laat hangen voor de vogels!’ 

Naald en draad. Op de anderhalve kilometer lange Haagse Frederik Hen-

driklaan met zijn circa honderd winkels blijkt nergens naald en draad ver-

krijgbaar. Ik vraag het aan een dame die zo op het oog nog zelf versteld 

moet hebben en zij raadt mij het Sorbo-hoekje aan, bij Albert Heijn. 

In het knusse Sorbo-hoekje hebben ze wel klosjes naaigaren, in wit en 

zwart, maar geen naalden. Niemand weet raad. 

Een zoveelste aardige mevrouw herinnert zich dat er schuin aan de over-

kant vijftig jaar lang een manufacturenzaak heeft gezeten. Die had nou echt 

wat je noemt alles. Maar hoe die winkel heette, is zij vergeten. Nu is het 

een videotheek. 

‘Het is voor mijn moeder,’ verklaar ik mij nader. 

Ach jeetje nu toch. Nee, het spijt haar vreselijk; zij zou werkelijk niet we-

ten waar je hier tegenwoordig nog een losse naald kunt kopen. Maar ik heb 

er thuis wel honderd, dus als u even met mij mee wilt lopen? 

Na vijftig meter neem ik de boodschappentas van haar over en vijftig me-

ter verder begrijp ik dat haar man tandarts is, maar al vijfentwintig jaar 

dood. Wij houden halt voor een schitterend herenhuis in de Anthonie 

Heinsiusstraat. 
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Het duurt even voordat zij de goede sleutel heeft gevonden. Binnen is het 

aller keurigst en ruikt het naar 4711 en 1956*. 

In de koperen paraplubak staan twee bergwandelstokken met zilveren 

naamplaatjes onder de handgreep. Grote woonkamer met gordijnen van De 

Ploeg, stoelen van Gispen en het hertje van Van Meegeren. 

Haar kinderen wonen allemaal in Zoetermeer, vertelt mijn gastvrouw 

trots, dus vroeg of laat zal zij hier uittrekken - de kleinkinderen achterna. 

Zeven. Nee vijf, niet jokken. 

Dit lijkt mij nu een leuke, gelijkwaardige vriendin voor Annie, dus vertel 

ik haar dat mijn moeder in zo’n prachtig verzorgingshuis woont dat zij er 

nu al nooit meer weg wil. Zal ik zo meteen even informeren of daar bin-

nenkort misschien een kamer vrijkomt? Dan ga ik nu weer snel terug, want 

ik wil u niet langer ophouden. 

'O maar u houdt mij helemaal niet op hoor,’ roept zij verwonderd, ‘ik 

vind het juist heel gezellig dat u zo ineens langskomt!’ 

Nu goed oppassen. 

‘Mooie schilderijen hebt u hier,’ zeg ik met een bewonderend gekrulde 

onderlip. ‘Maar als u het niet vervelend vindt, zoudt u dan nu even naar uw 

naalden willen kijken?’ 

Zij heft afwerend haar verzorgde, fraai beringde handen. ‘O, maar ik heb 

al zóveel naalden,’ zegt zij. 

Ik voel ons gesprek ontsporen. 

'Daarom was het zo aardig van u dat u er een paar aan mijn moeder wilt 

lenen,’ help ik haar terug op de rails, 'totdat ik ergens een winkel heb ge-

vonden waar ze die nog hebben, naalden.’ 

Nu is mijn gastvrouw oprecht verbaasd. ‘Die hebt u toch zeker zelf wel?’ 

vraagt zij. 

‘Was het maar waar,’ zweet ik, ‘dan zat ik hier niet.’ 

'Maar u bent toch verkoper?’ 

‘Nee hoor.’ 

‘Wat komt u hier dan doen?!’ 

Mijn rug wordt nat, 

‘lk mocht even met u meelopen omdat u misschien een paar naalden voor 

mijn moeder had,’ zeg ik en ik kijk zo blij en betrouwbaar mogelijk. 

‘O gut, dat is waar ook! Nee, ik dacht even dat u zo’n garen-en-bandman 

was, met veters en zeep. En lucifers. En naalden natuurlijk.’ 

‘Die had je vroeger ja,’ knik ik droevig. ‘En weet u nog de pindamannen? 

Maar ja, die hadden geen naalden.’ 

Nu plakt mijn hemd ook aan de borstkant. 
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‘Eens even goed nadenken hoor,’ zegt zij. ‘Naalden, naalden... waar had 

ik nou toch ook alweer mijn naalden...’ 

Vanavond zal haar oudste zoon bellen uit Zoetermeer en zij zal vertellen 

dat er een heel aardige meneer op bezoek is geweest om een paar naalden 

te lenen en die zoon zal vragen of zij soms zo dom is geweest om die kerel 

haar pincode te geven en zij zal antwoorden dat zij dacht van niet en die 

zoon zal mij vervloeken en in zijn auto springen en bij Voorburg tegen een 

boom knallen. 

Ach lieverd nou toch,’ zegt mijn moeder een halfuur later, ‘wat moet je 

arme moeder nou met tien van die dure naalden? Dat kan ik toch niet meer 

zien?’ 

‘Dan vraag je de meisjes maar of zij de draad er voor je in doen,’ zeg ik 

grimmig. ‘Ik heb ze niet voor niks gehaald. Jij moest toch zo nodig naalden 

hebben?’ ‘Ik?’ vraagt ze. ‘Ik, náálden?’ 

*) 'Binnen is het aller keurigst en ruikt het naar 4711 en 1956,’ schreef ik 

hier. Dat is maar voor de helft waar. Ik rook alleen de vroeger zo ver-

trouwde geur van die keurige oudere dameslotion: 4711 van Boldoot. Ook 

voor het overige deed alles mij hier denken aan de jaren vijftig van de vo-

rige eeuw: de meubels, het wollen vloerkleed en zelfs het licht van de op-

en-neer schuifbare jugendstil-hanglamp met zijn oranje franje. Daarom 

vond ik het wel sfeervol en speels om, behalve dat parfum, ook een bijpas-

send jaartal te ruiken. 
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Wat is een hybride warmtepomp? 

Een hybride warmtepomp gebruik je samen met de cv-ketel om de woning 

te verwarmen. Goed voor het milieu en je bespaart op je energierekening. 

Lees hier hoe een hybride warmtepomp werkt. 

 

Hoe werkt een hybride warmtepomp? 

Met een warmtepomp kun 

je op een milieuvriendelij-

ke manier je woning ver-

warmen. 

Met een hybride warmte-

pomp kun je je huis een 

groot deel van het jaar 

verwarmen, maar als het 

buiten koud is (net boven 

nul) heb je een cv-ketel 

nodig die bijspringt. En 

met de cv-ketel verwarm je 

ook het tapwater.  

Een hybride warmtepomp 

haalt warmte uit de buiten-

lucht, daarvoor is een buitenunit nodig. Zo’n unit ziet er net zo uit als de 

buitenunit van een airco. Met de warmtepomp bespaar je ongeveer 40 tot 

60 procent op je gasverbruik. 

Wat kost een hybride warmtepomp? 

Een hybride luchtwarmtepomp is de goedkoopste warmtepomp en kost 

tussen de € 4.500 en € 6.000 inclusief installatie, exclusief cv-ketel. Dit is 

exclusief de eventueel nodige aanpassingen aan de cv-installatie en meter-

kast. Voor de aanschaf van een warmtepomp kun je mogelijk subsidie krij-

gen of een lening afsluiten. 

 

 

 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/subsidies
https://www.eigenhuis.nl/subsidies
https://www.eigenhuis.nl/energie/financieel/geld-lenen-voor-energiebesparing
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Is mijn woning geschikt voor een hybride warmtepomp? 

Of je woning geschikt is voor een hybride warmtepomp hangt onder meer 

af van hoe goed je huis geïsoleerd is en het afgiftesysteem dat je hebt. 

Isolatie 

Over het algemeen geldt dat een huis voor een warmtepomp goed geïso-

leerd moet zijn. In het geval van een hybride warmtepomp is spouw-, 

vloer- en dakisolatie en rondom minimaal dubbel glas nodig. De meeste 

woningen gebouwd na 1995, zĳn voldoende geïsoleerd voor een hybride 

warmtepomp 

Lage temperatuur verwarming 

Ook het warmteafgiftesysteem in huis moet geschikt zĳn voor een warmte-

pomp. Een warmtepomp draait het efficiëntst als de aanvoertemperatuur 

naar de cv-installatie laag blijft. Veel warmtepompen kunnen een tempera-

tuur halen van maximaal 55 graden. Met een cv-ketel wordt vaak gestookt 

op een hoger temperatuur tot wel 80 à 90 graden. Een hybride warmte-

pomp kun je combineren met bestaande radiatoren, maar met lage-

temperatuur-verwarming levert hĳ het hoogste rendement. 

Doe de 50 graden test 

Is jouw woning voldoende geïsoleerd? Dan kun je zelf eenvoudig testen of 

jouw woning geschikt is om te verwarmen op lage temperatuur.  

Hoe werkt de 50 graden test? 

1. Buitentemperatuur tussen de 4-10 graden. 

Het is belangrijk om de test uit te voeren in een week waarin het buiten 

koud is, met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Op dat moment 

ervaar je goed of jouw woning met een lage temperatuur comfortabel 

warm kan blijven. Wij raden af om te testen in een periode waarin het 

kouder is dan 4 graden. 

2. De cv-ketel instellen. 

De aanvoertemperatuur van het water bij cv-ketels ligt meestal tussen 

de 60 en 80 graden. Voor de test pas je de temperatuur aan naar 50 

graden. Hoe je dit moet doen, lees je in de handleiding van je cv-ketel. 

Heb je deze niet meer? De meeste handleidingen vind je terug bij: 

www.gebruikershandleiding.com 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/isoleren-en-ventileren
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/isoleren-en-ventileren
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/lage-temperatuur-verwarming
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/lage-temperatuur-verwarming
http://www.gebruikershandleiding.com/
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3. Test één week 

Hou deze week bij hoe je de temperatuur binnen ervaart op verschil-

lende momenten van de dag. Blijft het comfortabel warm in alle ruim-

tes, voel je tocht?  

Hou er rekening mee dat bij lage-temperatuur-verwarming het langer 

duurt voordat de woning is opgewarmd. Het is dus aan te raden om de 

thermostaat ‘s nachts niet lager dan op 17 of 18 graden te zetten. 

4. Geschikt of niet? 

Ja, mijn woning is warm. 

Is het thuis gedurende de testweek comfortabel warm gebleven? Grote 

kans dat je woning geschikt is om te verwarmen op lage temperatuur, 

bijvoorbeeld met een warmtepomp. 

Nee, mijn woning is niet warm. 

Twijfel je nog over het comfort in huis, omdat het sommige momenten 

van de dag toch koeler was dan gebruikelijk, dan zijn er een twee be-

taalbare aanpassingen mogelijk aan je verwarmingssysteem die je kunt 

uitproberen: 

5. Mijn huis is niet geschikt, en nu? 

• Plaats boosters 

Boosters zijn kleine ventilatoren die onder of op de radiatoren of 

convectoren worden geplaatst. Je plaatst ze in de ruimtes die onvol-

doende of te langzaam warm worden. De boosters zorgen voor extra 

luchtstroming langs het verwarmingselement en zorgt ervoor dat de 

ruimte sneller verwarmt. 

• Laat het verwarmingssysteem waterzijdig inregelen 

Bij een slecht ingeregeld verwarmingssysteem worden de verwar-

mingselementen, zoals radiatoren, het dichts bij de cv-ketel het 

snelst warm. De elementen verderop in het systeem worden later of 

onvoldoende warm om de ruimte op temperatuur te brengen. Ook 

staat de cv-ketel vaak verkeerd ingesteld. Na een waterzijdig inge-

regeld systeem worden alle verwarmingselementen even snel warm 

en staat de cv-ketel goed afgesteld voor het beste rendement. 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-warmtepomp
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Wat levert een hybride warmtepomp op? 

Een warmtepomp is goed voor het milieu, omdat je minder gas verbruikt. 

Bovendien levert het vaak ook een besparing op voor je energierekening. 

Dit is verschillend per woonsituatie 

Hieronder vind je een indicatie van prijs en subsidie voor de verschillende 

soorten warmtepompen: 

Soort warmtepomp Prijs (incl. installatie) Subsidie 

Hybride warmtepomp (5kW) €4.500 tot €6.000 €1.500 tot €1.800 

Ventilatiewarmtepomp (1 

- 2 kW) 
€3.300 tot €4.700 €1.250 tot €1.500 

All-electric luchtwarmtepomp 

(3 - 12 kW) 
€6.500 tot €14.000 €1.300 tot €2.500 

All-electric bodemwarmte-

pomp (4 - 16kW) 
€8.500 tot €19.500 €2.650 tot €3.400 

 

De bodemwarmtepomp vraagt om een flinke investering, omdat het boren 

van putten naar de grondwaterlaag duur is. Bouwers passen deze techniek 

vaak alleen toe voor meerdere woningen die aangesloten worden op deze 

warmtepomp of voor utiliteitsgebouwen, zoals grote winkels, bedrijfspan-

den en scholen. 

Wel of geen warmtepomp kopen? 

Wanneer moet je nu wel of niet investeren in een warmtepomp? Ga altijd 

eerst bij de gemeente na of er op korte termijn plannen zijn om jouw wo-

ning aan te sluiten op een warmtenet. Is dat het geval, dan raden we een 

warmtepomp kopen af. Zijn er geen concrete plannen, dan kun je een 

warmtepomp overwegen als je huis goed geïsoleerd is, je plek hebt voor 

een buitenunit en je jaarlijks meer dan 1500 m3 gas verbruikt. 

 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/hoe-werkt-het
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Wel of geen warmtepomp: zo maak je een goede afweging 

Nederland moet van het aardgas af. Gemeenten moeten plannen maken om 

dit op zo’n goed mogelijke manier te gaan regelen. Ook de hybride warm-

tepomp kan daarbij een alternatief zijn als de gemeente kiest voor biogas of 

waterstof. De gemeente moet ook aangeven op welke termijn welke wijk 

moet worden aangepakt. Als dat nog jaren duurt kan het plaatsen van een 

hybride warmtepomp nog een goede tussentijdse oplossing zijn. De plan-

nen zijn nog in de maak. Het is daarom nu nog niet aan te geven voor wie 

dit geldt. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid. 

Geluid warmtepomp 

Warmtepompen die warmte halen uit de buitenlucht hebben een buitenunit 

die geluid kan maken. Dit geluid komt van de draaiende ventilator die in de 

unit zit. Bij maximale belasting van de warmtepomp kun je de meeste ge-

luidsoverlast ervaren. Dit komt voor wanneer: 

• de buitentemperatuur daalt. Een hybride warmtepomp draait voluit bij 

een buitentemperatuur van ongeveer 4°C. 

• je de thermostaat binnen met een paar graden verhoogt.  
 

Voor warmtepompen 

met een buitenunit 

geldt vanaf 1 april 

2021 een nieuwe eis 

omtrent het maximale 

geluid wanneer de 

warmtepomp op volle 

roeren draait.  

Dit betekent dat het 

geluid van warmte-

pompen die vanaf dat 

moment geïnstalleerd 

worden, ’s avonds en ’s nachts tussen 19:00 en 7:00 uur maximaal 40 deci-

bel mag bedragen op de erfgrens met de buren of bij een te openen raam op 

hetzelfde perceel. 

Overdag is het maximum 45 decibel. Het aanhouden van nieuwe geluidseis 

- die opgesteld is door deskundigen - zorgt ervoor dat de geluidsoverlast tot 

het minimum beperkt wordt. Sommige warmtepompen hebben een speciale 

nachtstand. 

https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/wel-of-niet-kopen
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Aandachtspunten 

• Met onze online check ontdek je of een warmtepomp een optie is. 

Zo ja, dan kun je meedoen met onze Collectieve Inkoop Warmte-

pomp. Wij sturen je een vrijblijvend aanbod voor een systeem van 

goede kwaliteit en vakkundig installatie.  

• Het onderhoud van een hybride warmtepomp kost ongeveer € 75,- 

per jaar. Door tijdig onderhoud blijft de warmtepomp energiezui-

nig werken en gaat de pomp ook langer mee (tot 20 jaar). 

• Door de aanschaf van een warmtepomp ga je besparen op je gasre-

kening, maar wordt je elektriciteitsrekening hoger. Plaats je naast 

een warmtepomp ook zonnepanelen, dan kun je ook de elektrici-

teitskosten verlagen. 

• Met een warmtepomp verwarm je een groot oppervlak met een la-

ge temperatuur. Dit voelt anders dan verwarmen met een hoge 

temperatuur, enkel door radiatoren. In het begin is dit even wen-

nen, maar over het algemeen ervaren mensen deze manier van 

verwarmen als prettig. Aandachtspunt: heb je nu plekken met kou-

deval, dan kan verwarmen met lage temperatuur dit verergeren. 

• Laat je een hybride warmtepomp installeren, dan is het verstandig 

om direct het verwarmingssysteem goed in te regelen. Met water-

zijdig inregelen zorg je ervoor dat alle ruimtes in huis gelijkmatig 

warm worden en krijg je het beste rendement. 

 

  

https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-warmtepomp
https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-warmtepomp
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie/zonnepanelen
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Bewegen in de huiskamer 

Alle deskundigen zijn het erover eens, het beste advies om gezond te blij-

ven is: bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Geen garantie natuurlijk, 

die krijg je alleen op stofzuigers, maar voor ons lichaam geldt, zeker op 

latere leeftijd, use it or loose it. Sportscholen rijzen als paddenstoelen uit de 

grond, en de apparaten worden steeds mooier en slimmer. 

Het voorjaar komt eraan en de mamils (middle-aged men in lycra) maken 

op hun racefietsen de fietspaden weer onveilig, de mountainbikers de bos-

paden en de joggers de wandelpaden. Maar de ervaren recreatieve fietser 

en wandelaar weet zijn weggetjes wel te vinden. Nog even, en we kunnen 

er weer op uit. 

Tot het zover is hoeven we niet stil te zitten. Omroep Max zendt al 21 jaar 

‘Nederland in beweging’ uit, nu, na de Olympische Winterspelen, weer 

elke dag om 10:15 uur. Maar ik moet bekennen, ik sta ook niet te trappe-

len. 

Voor wie dat te veel spektakel is, staan er ook heel veel trainingsfilmpjes 

op YouTube. De website http://www.allesoversport.nl geeft verwijzingen 

naar oefeningen in allerlei gradaties. waarbij oefeningen vanuit of vanach-

ter de stoel uitgevoerd kunnen worden. Het Kenniscentrum Sport en Be-

wegen geeft heel veel informatie over het nut van bewegen, voor jong en 

oud. 

Hieronder staan een vijftal simpele oefeningen die u gewoon in de huiska-

mer kunt doen en wel degelijk helpen om het lichaam een beetje in conditie 

te houden. 

Herman Goossens 

 

1. Juichen 

Ga rechtop zitten op een stoel met de armen naar beneden naast uw 

lichaam. Beweeg de armen tien keer rustig voorwaarts omhoog (als-

of u juicht) en weer omlaag. Doe hetzelfde, maar dan zijwaarts. Deze 

oefening is zwaarder te maken door in beide handen iets vast te hou-

den, zoals een flesje water. 

2. Zittend marcheren 

Ga rechtop zitten op een stoel en houd met uw handen de zitting 

vast. Til beurtelings uw benen op en zet ze weer neer. Doe dit tien 

keer. Hoe hoger u uw knieën optilt, hoe zwaarder de oefening is. 

http://www.allesoversport.nl/
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3. Opstaan en weer zitten 

Ga zitten op een stoel, sta op uit de stoel en ga weer zitten. Doe dit 

tien keer. Probeer uw handen niet te gebruiken. 

4. Omkijken 

Ga rechtop op het puntje van de stoel zitten, met uw armen over el-

kaar. Kijk vervolgens zo ver mogelijk over uw linkerschouder, 

waarbij uw hoofd, schouders en rug meedraaien. Doe hetzelfde 

rechts. Herhaal dit tien keer. 

5. Billentik 

Ga rechtop achter een stoel staan en houd de rugleuning vast. Be-

weeg eerst de linkervoet richting uw bil en daarna de rechtervoet. 

Doe dit tien keer. 

bron: plusonline.nl 
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Waterzuivering in Wildlands in Emmen 

Dit jaar viert Wildlands, de opvolger van het Noorderdierenpark, haar 5-

jarig bestaan. Ik kreeg de gelegenheid om er een bezoek te brengen en 

vond het beslist de moeite waard. Het is een stuk groter dan de voorganger 

en dat geeft veel mogelijkheden voor vernieuwing.  
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De samenwerking met de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) da-

teert al van de tijd van het Noorderdierenpark. Voor 2002 betrok het die-

renpark 180.000 m3 / jaar. In de periode 2002 – 2016 werd al veel ‘be-

drijfswater’ lokaal behandeld en werd de inname teruggebracht tot 30.000 

m3 / jaar en werd 150.000 m3 / jaar lokaal behandeld. In het veel grotere 

nieuwe dierenpark is de inname verder teruggebracht tot 10.000 m3 / jaar 

en wordt 650.000 m3 / jaar lokaal behandeld. 

Het afvalwater wordt gezuiverd met behulp van planten en micro-

organismen. Ze noemen dat ‘the living machine’. Ook het water in de bas-

sins voor de dieren wordt zo gezuiverd; alleen het drinkwater voor de men-

sen komt van het waterleidingbedrijf. Een prachtig resultaat waar veel van 

geleerd wordt. 

Herman Goossens 
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Tenslotte 
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