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Minder elektriciteit en warmte,
daar draait het om in de Energiestrijd
In Het Laar is Vernieuwend bezig zijn één van de routes in het meerjarenbeleid. Duurzaamheid is daarin belangrijk. Aandacht
voor het milieu, zolang het een hoge kwaliteit aan zorg en werk niet in de weg staat. Daarom werkt Het Laar samen met
Urgenda. Urgenda organiseert regelmatig de Energiestrijd. Urgenda is dé actieorganisatie voor duurzaamheid en vernieuwing in Nederland. Hun slogan ‘Samen sneller duurzaam’ is Het Laar op het lijf geschreven.
In de Energiestrijd strijden tijdens het stookseizoen zorghuizen tegen elkaar om zoveel mogelijk te besparen op het gebruik van gas en elektriciteit. Het is een wedstrijd waarbij bewustwording, gedragsverandering en verbetering van de installaties van zorgorganisaties leiden
tot een besparing op de energierekening. Zowel de medewerkers als de bewoners van het
zorghuis strijden mee!
Aan de vorige Energiestrijd in 2015 deden 38 zorgorganisaties mee. Zij bespaarden gemiddeld 16% op hun energierekening. Dat was omgerekend 5.200 euro per organisatie in slechts
drie maanden tijd.

Sint Petrus
uit Boekel
was de winnaar
van 2015
De winnaar bespaarde zelfs 55% op de energierekening. Dat was meer
dan 20.000 euro! In het Brabants Dagblad kon je daarover lezen.
De Energiestrijd van 2018-2019 startte donderdag 20 december bij
het opnemen van de eerste energiestand en loopt door tot woensdag
20 maart 2019. Dit keer doen vijf zorghuizen mee, waaronder dus
Het Laar. Ze leveren hun energiestanden en energierekeningen in.
Na drie maanden zal duidelijk zijn hoeveel ze hebben bespaard ten
opzichte van voorgaande jaren. Het huis met de hoogste besparing
ten opzichte van de eigen cijfers van voorgaande jaren, is de winnaar.
Eigenlijk strijd je dus als het ware tegen jezelf.
Hét hoogtepunt van de Energiestrijd is het Lentebal dat eind maart
georganiseerd wordt in het winnende zorghuis. Media, bewoners,
bestuurders, medewerkers en captains van de andere zorghuizen
komen samen op het Lentebal. Daar worden prijzen uitgereikt in verschillende categorieën. Het belooft een ouderwets gezellig dansfeest
met krakers van weleer te worden. Als wij winnen, dan is dat feest dus
in Het Laar!
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De aftrap van de Energiestrijd

21 december was het zover. In de Gerritsehal vond de
aftrap plaats van de Energiestrijd. Directeur Ingrid van
Huijkelom legde uit aan een dertigtal bewoners waarom
Het Laar meedoet aan de Energiestrijd. Ze begint over
vroeger. “U komt uit een tijd die niet te vergelijken is met
nu. Besparen op elektriciteit en gas hoefde toen niet,
want er werd al heel zuinig geleefd. We hadden weinig
elektrische apparaten en verlichting was ook spaarzaam. Ik hoef u dus eigenlijk niet te vragen hoe het moet.” Ze vertelt dat
Het Laar niet alleen mee doet aan de Energiestrijd om geld te besparen. “Want het geld dat we besparen gaan we aan iets anders
binnen Het Laar besteden. Het milieu is de échte drijfveer. We weten allemaal dat de hulpbronnen op aarde aan het opraken
zijn. Daarnaast leven we met zoveel mensen samen, waardoor milieuvervuiling een steeds groter probleem wordt. Het kan
zo niet langer. Daarom doet Het Laar mee aan de Energiestrijd, voor onze wereld en de toekomst van onze kleinkinderen.”

Bon en Jell,
het Energiestel
“Het Laar gaat de Energiestrijd winnen!”, aldus Bonny en Mariëlle, de energiecaptains van Het Laar. Mariëlle Frijters,
in het dagelijkse leven medewerker in de huiskamers van Laarhoven BG en Bonny Lijding, huismeester in Het Laar,
zijn de aanvoerders van de Energiestrijd. Want ieder huis heeft een enthousiast energiecaptain-duo. Zij besteden
per week 2 tot 3 uur aan het verzamelen van data, het inspireren van andere medewerkers en bewoners en
het inwinnen van technische kennis.

Bonny en Mariëlle geven u tips om van de
strijd een succes te maken! Op hun kartonnen
beeltenis die in Het Laar staat, leest u wekelijks een besparingstip. Heeft u zelf een tip,
dan kunt u die bij de receptie doorgeven. Ze
zorgen ervoor dat de tips bij Bonny en Mariëlle
terechtkomen. Als energiecoach komen ze
ook bij u op bezoek om aan huis tips te geven!
U ontving daarover onlangs een brief. Meer
dan 75 bewoners vulden het antwoordstrookje
in en gaven aan dat ze graag een energiecoach over de vloer krijgen om in hun
appartement te bekijken hoe er bespaard kan
worden. Een enorm groot aantal! Bonny en
Mariëlle zijn nu aan het bekijken hoe ze deze
bezoeken gaan aﬂeggen. U wordt daarover op
de hoogte gehouden.
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Het strijdplan

De Energiestrijd is gestart bij het opnemen van de energiestand op 20 december en loopt door tot
20 maart. Belangrijk is dat we onze bewoners en medewerkers enthousiast maken en op ideeën
brengen. Zo is de strijd ingedeeld in een aantal fases zoals: de ‘voorbespreking’, de ‘training’, de
‘aftrap’, de ‘technische aanval’, de ‘tweede helft’ en uiteraard de ‘derde helft’. De wedstrijd wordt
eerlijk gespeeld. Behoud van comfort voor iedereen staat dan ook centraal. Kou lijden hoort er niet
bij! Maar de ervaring leert dat er veel kan worden bespaard. Gemiddeld zo’n 5.200 euro per
zorghuis, omdat er ongemerkt heel veel energie wordt verspild.
28 januari vond de technische aanval plaats: de schouwbijeenkomst met de
‘CV dokter’ en andere betrokkenen. Met onder andere een rondleiding door
Het Laar, het optimaliseren van het lichtplan en het inregelen van de watertemperatuur zijn er al belangrijke stappen gezet. Tijdens deze technische
aanval is goed gekeken waar warmteverlies in Het Laar optreedt. Zo zijn de
voordeuren onderzocht met infrarood warmtemeters op warmteverlies. Waar
mogelijk zullen in het gebouw de lampen vervangen worden door LED. De verwarmingsleidingen die nog niet geïsoleerd waren, worden ook geïsoleerd.
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DE HELFT

Activiteiten in februari en maart
Het succes van de Energiestrijd wordt bepaald door de activiteiten van de
bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Wie doet de lampen aan? En wie zet
ze weer uit? U of iemand anders? Is de verwarming uit in de zomer?
En waar dient dat knopje in de badkamer voor? Allemaal vragen die we
samen met u beantwoorden! Daarom organiseert het Energiestel in februari
en maart activiteiten om samen met u naar de besparingen te kijken. Kom
naar onze activiteiten en help Het Laar de Energiestrijd winnen!
Zo is er 15 februari de Energiebingo met leuke prijzen. Dan is het ook de
Warme Truiendag, met een ‘warme truien contest’. Het Energiestel gaat
op zoek naar de mooiste truien. De prijsuitreiking van de mooiste trui is
tijdens de bingo. 27 februari is er de leerzame Energiequiz, ook verzorgd door het
Energiestel. Een persoon kan daarvan de winnaar worden. Wie o wie zal dat zijn?
In februari zullen de energiecoaches de bewoners bezoeken die hebben aangegeven dat ze dat graag willen. Ook volgt er nog een lezing door de Energiecoöperatie van de Blaak. En we hebben nog een leuke activiteit van de
actiegroep “Grootouders voor het klimaat’ in petto. 20 maart is het einde van
de Energiestrijd. Elke deelnemend huis geeft de eindstanden van de meters
door. We trakteren op iets lekkers om het einde van
de Energiestrijd te vieren. Als we hebben gewonnen,
dan vieren we op 28 maart ‘het Lentebal’. De ‘derde
helft’ begint 9 april. De wedstrijd is uiteraard
voorbij, maar we gaan dan bekijken wat we
ervan geleerd hebben. We delen de ervaringen
met de vijf andere deelnemers en we bekijken
wat de mogelijke vervolgstappen zijn om in
de toekomst te verduurzamen.
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Tips om duurzamer te leven
Doe je ramen niet
te lang open
om te luchten

Draai je verwarming
een graadje lager

Laat de warme kraan
niet onnodig lopen

Verwarm je
slaapkamer niet

Heb je het koud, trek
warme sokken en een
warme trui aan voordat
je de radiator hoger zet

Gebruik
energiezuinige
lampen

Doe jij mee
met de
Energiestrijd?

Haal je oplader
uit het stopcontact

Zet de verwarming
lager een uur voordat
je gaat slapen

Koop A+++
apparatuur
bij vervanging

Is je verwarming
aan? Doe dan
de ramen dicht

Lampen uit en de
verwarming lager als
je je appartement
verlaat

Kies voor
LED lampen

Voorkom sluipverbruik,
trek niet-gebruikte apparaten
uit het stopcontact

Wat is jouw
besparingsp?
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Oma’s wijsheden
Voor de bewoners is het niet ongewoon om duurzaam te leven.
Terugkijkend op vroeger werd er heel anders met het milieu omgegaan.

Mevrouw Stappershoef, mevrouw Mutsaers, mevrouw Pessers, mevrouw van Dijk en mevrouw Pierson
drinken samen een kopje koﬃe na naar de kerkdienst te zijn geweest. Ze zijn goed gekleed, want het is
winterweer. “Ik heb dat altijd geleerd, me warm aankleden. Vroeger was men zuinig hè. Je kon ook de
verwarming niet ineens hoger zetten, want je had geen verwarming.” De dames hebben ook allemaal
de oorlog heel bewust meegemaakt. “Je had dan dat je bijvoorbeeld maar een paar uur per dag elektriciteit had. Dat kun je je nu niet voorstellen, je hebt nu zo veel elektrische apparaten. Maar als ik die niet
gebruik, dan zet ik ze uit. Alleen een schemerlampje, dat vind ik toch wel gezellig. Vroeger zat je onder
een lamp. Maar nu woon ik alleen en dan vind ik het wel sfeervol om een paar lampjes aan te hebben.”
Wanneer ze hun appartement verlaten doen ze allenmaal de verlichting uit. “Dat de verlichting in de wc
en de berging vanzelf aangaat, vind ik wel makkelijk. Maar soms is die voeler zo gevoelig en springt hij
meteen aan. Overdags is het ook niet altijd nodig. Net als in de bergingen, daar brandt ook vaak licht. Dat
vind ik zo onnodig. We zijn nu zo verwend, dat is niet goed voor het milieu.” Waar de dames ook met een
kritisch oog naar kijken is de afhankelijkheid van elektriciteit die we hebben. En de stijging van het elektriciteitsgebruik. “Die dingen die de zorg vergemakkelijken, vreten allemaal wel veel stroom. De tablets,
de robots, die domotica. We hoeven maar op een knopje te duwen en het is er. Is dat wel zo verstandig?”
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Mevrouw Kraaijo, mevrouw Storimans en mevrouw van de Elshout zitten een paar tafeltjes verderop. Ze glunderen als ze over vroeger vertellen. Vooral de kachel roept mooie herinneringen op.
“Vroeger was alleen de kamer beneden verwarmd. Daar stond de kachel, een cuisinière of platte
buiskachel. Die werd gestookt op briketten of eierkolen, en stond dag en nacht aan. Hij werd overal
voor gebruikt. Er werd op gekookt, er stond altijd een ketel op met heet water, de strijkbout lag er
op. Na april ging de kachel niet meer aan, of het nou nog sneeuwde of niet, omdat hij dan werd
schoongemaakt.”
Het warme water werd gebruikt in de tobbe voor de wekelijkse wasbeurt van het gezin. “Om de vier
gezinsleden werd het water ververst. Je ging er allemaal achter elkaar in.” Nergens anders in huis
was het verwarmd. “Mijn moeder had van oude dekens voetenzakken gestikt. Als het vroor lagen
deze onderaan in bed, daar stak je je voeten in. Dat was lekker warm. Of je kreeg een kruik in bed.
Dat was heerlijk.”
Met plezier halen ze herinneringen op. “Je zat altijd bij elkaar als het koud was. Bij de kachel, luisteren
naar de radio, met een zak pelpinda’s op een oude krant. Als het koud was deed je ook een extra
dikke trui aan. Dat was heel normaal.”
Ook nu nog zijn de dames duurzaam bezig. “Als het er weer voor is, dan droog ik mijn was op het balkon
op een rekje. In de slaapkamer heb ik nooit de verwarming aan.” Ze kijken met genoegen terug op
vroeger maar vertellen tegelijkertijd dat echt niet alles vroeger beter was. “Mijn moeder had 12
kinderen en was de hele dag aan het zwoegen. Alleen al het doen van de was, was een enorm karwei
dat dagen duurde. Tegenwoordig is dat gelukkig verbeterd, al zijn we nu wel heel erg verwend. Het
kan geen kwaad om duurzamer te gaan leven.”

Energieverbruik t.o.v. nulmeting
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De strijdresultaten
De eerste vijf weken van de Energiestrijd zitten er alweer op. We hebben nog acht weken te gaan.
In de graﬁek van 23 januari zien we dat Het Laar al goed naar de oma’s van vroeger heeft geluisterd.
We staan daar op een gedeelde tweede plaats. In de graﬁek zie je ook de vier andere deelnemers.
Dat zijn de zorghuizen Meerweide, De Burcht, Hofstee en Blijdorp.
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om energie te besparen in Het Laar, maakt u kans op een mooie prijs.
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Wilt u contact met de energiecoach of met Bon en Jell Het Energiestel?
U kunt dagelijks van 07.00 tot 22.00 uw vraag bij de receptie
neerleggen of bellen. Ook kunt u mailen via info@hetlaar.nl

DE ENERGIESTRIJD

