Dé coöperatie van en voor inwoners van de gemeente
Lochem, voor het samen oplossen van energievragen.
Sluit je aan voor € 25,50 per jaar!

EnergieBespaarWeken stimuleren
om te isoleren!
We gaan inmiddels de derde week in van de EnergieBespaarWeken. LochemEnergie is
twee weken geleden begonnen met het geven van cadeautjes aan inwoners van de gemeente Lochem! Cadeaus waarmee je je energierekening naar beneden brengt. Dubbel
cadeau dus.
Dat is niet vanwege het feit dat wij dit jaar 10 jaar bestaan, maar vanwege een landelijke regeling waar LochemEnergie gebruik van maakt, in samenwerking met de gemeente Lochem en
woningbouwverenigingen IJsseldal Wonen en Viverion. De gedachte achter die regeling is dat
ongeveer 80% van de energie in je huis op gaat aan verwarming. Daar is winst te halen dus. Tocht-
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strips langs ramen of deuren, deuren achter
je dicht doen, achterkant radiatoren isoleren... Ongemerkt kan je daarmee wel een
paar honderd euro per jaar besparen. Acht
weken lang komen wij met bespaartips én
bespaarcadeaus op deze pagina in de Berkelbode. Deze week wordt de radiatorfolie
bij mensen thuis afgeleverd.

Deze week geven wij DEURVEREN weg!

GRATIS
UNIVERSEEL
DEURVEREN
€ 5,99
ter waarde van
maximaal 3 stuks

‘Doe die deur achter je dicht’

per stuk

OP
=
OP

We weten het allemaal best. Toch staan de deuren in huis vaak open, omdat we er veel doorheen gaan, omdat we
het vergeten, omdat het zo makkelijk is. Daarom deze week in de actie: een handige deurveer, waarmee de deur
vanzelf weer dicht valt. Dus nooit meer ‘Doe die deur achter je dicht’ als de kinderen naar hun kamer gaan en bovendien een aangenamer klimaat in de woonkamer. Heerlijk toch?
We hebben gekozen voor een deurveer die je heel makkelijk zelf op de deur kan zetten. Je brengt de sluiterveer aan
op het scharnier, waardoor deze vrijwel onzichtbaar zijn werk doet. Uiteraard ontvang je bij de levering een instructie en voor hen die het niet zelf kunnen of durven, bieden we (als dat weer mogelijk is) klushulp aan huis. Jazeker,
dat doet de deur dicht!

Ben jij een
‘bespaartijger’?
We dagen je uit!
Voor de Snelle Jelles.
Wie zijn de eersten
die de deurveren
op
hun
deuren
hebben zitten? Deel je foto of
filmpje op onze facebookpagina:
lochemenergie1. De leukste
komen in de krant!

8 weekacties
Radiatorfolie
Leiding-isolatie

(niet meer te bestellen)

Deurveren
Brievenbusborstel
LED-lampen
Tochtstrips
Besparende douchekop
Sluipverbruik killer

Instructie
Bij de levering krijg je een goede
instructie voor het aanbrengen
van de deurveren. En een link
naar een instructiefilmpje!

Thuisbezorging
I.v.m. Corona bezorgen we alles thuis,
met een van onze elektrische deelauto’s.
Meer informatie?
Mail naar bespaar@lochemenergie.net.
Inschrijven voor energie-bespaaracties
graag via onze website of de QR-code
op deze pagina.

WEEK 3
Actievoorwaarden

Waarom deurveren?
Vroeger zeiden mensen vaak:
‘Ben je in de kerk geboren soms?’.
In de kerk kon het behoorlijk
koud zijn door de deuren die
vaak open bleven staan. Door
een open deur komt tocht naar
binnen en verdwijnt warmte
naar buiten. Daarom houden we
in de winter onze buitendeuren
dicht. Maar ook binnen in huis
kan er veel warmte verloren gaan
door open deuren. In de meeste
huizen is het in de woonkamer
net wat warmer dan op de gang
en op de slaapkamers. Als de
deur naar de gang open staat,
verdwijnt er warme lucht uit de
woonkamer en komt er koude
lucht naar binnen.

• Voor alle huishoudens in de gemeente Lochem
• Maximaal 1 bestelling per
woonadres per week.
• Je kunt inschrijven op maximaal vier weekacties.
• OP=OP
• Bij over-inschrijving kijken we
naar het aantal weekacties
waarvoor je ingeschreven hebt.
Daarna naar de volgorde van
binnenkomst.
• Levering normaal gesproken
binnen twee weken na sluitingsdatum inschrijving. Door
de Corona-crisis zijn er soms
langere levertijden.
• Zo snel mogelijk aanbrengen!
Doe ons een plezier, maar vooral jezelf. Jij betaalt volgend
stookseizoen minder aan gas.

Opslagruimte bij Kreunen
Deze week wordt het radiatorfolie uitgeleverd. Henk Meutstege regelde een blikken opslagruimte bij Kreunen Bouw
in stad Lochem. Daar mogen we de bespaar-producten van onze 8 weekacties opslaan. Super bedankt daarvoor!

TIP
Deursluiters:

Ingezonden tip vanwege radiatorfolie

Verdubbel je vluchttijd bij
brand!
Wanneer er ’s nachts brand uitbreekt in je huis en je hebt je
slaapkamerdeur open, dan heb
je maar 3 - 5 minuten tijd om te
vluchten (veel synthetische materialen ontbranden sneller). Doe
je je tussendeuren dicht, dan verdubbel je je tijd. Dit vergroot uiteraard ook de kans dat je gered
wordt.

Hóe maak je schoon achter en tussen de radiatoren?
Een radiator met veel stof aan de binnenkant, verwarmt slechter (al het
stof neemt de warmte eerst op) en verspreidt een stoffige geur zodra hij
aan gaat. Om het stof weg te halen, laat je een oude panty van de
boven- naar de onderkant van de
verwarming zakken. Met een soort
floss-beweging maak je het stof los.
Doordat de panty statisch is blijft
het stof - als bij een swifferdoekje aan de panty hangen.

Inschrijven
Ga direct naar lochemenergie.
net en schrijf in voor maximaal 3 deurveren! Of scan
deze QR-code. Je komt direct
bij het goede formulier.
Inschrijven voor de deurveren kan
tot uiterlijk 18 mei, 24.00 uur.
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