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Energie die u niet gebruikt, hoeft u niet te betalen. Alle 
reden dus om energie te willen besparen. Om u te hel-
pen, hebben we hier 35 eenvoudige bespaartips sa-
mengebracht.
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HOF VAN TWENTE HELPT!
Met handige tips over financiële regelingen en energiebesparing.

SUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
ACTIE POEN VOOR GROEN
Nu de energieprijzen zo hoog zijn, is dit hét moment om te starten met energiebesparende maatregelen. Via 
Poen voor Groen krijgt u tot € 50,- terug na de aankoop van bijvoorbeeld LED-verlichting, isolatiemateriaal of een
slimme thermostaat. Naast het feit dat u de eerste € 50,- niet zelf hoeft te investeren, verlaagt u per direct uw 
energierekening. Kleine moeite, groot rendement!

Een rekenvoorbeeld
Stel, u koopt een set van 8 sfeervolle, dimbare LED-lampen voor € 48,-. Vraagt u vervolgens dit bedrag terug via de 
Poen voor Groen actie, dan kost de aanschaf u dus feitelijk niets. De eerste € 48,- heeft u hiermee al verdiend. Omdat u 
uw 8 oude, onzuinige lampen vervangt door energiebesparende LED-verlichting, bespaart u ook nog eens zo’n € 44,- 
op uw jaarlijkse energierekening. Bovendien gaan deze LED-lampen ook nog eens 10 tot 15 jaar mee. Tel uit uw winst!

Poen voor Groen
De actie ‘Poen voor Groen’ wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens de gemeente Hof van 
Twente. De campagne is erop gericht om mensen bewust te maken dat energie besparen een kleine moeite is die meteen geld 
oplevert. De actie loopt t/m 31 december 2022. 
Kijk voor meer informatie op www.poenvoorgroen.nl

Woont u in gemeente Hof van Twente en heeft u nog geen gebruik gemaakt van Poen voor Groen? 
Meedoen is heel simpel...
1. Meld u aan op de actiewebsite PoenvoorGroen.nl
2. Koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel
3. Dien de kassabon in op de actiesite
4. Ontvang na goedkeuring het aankoopbedrag (max. 50 euro) terug op uw bankrekening

Subsidie mogelijk tot 31-12-2022 maar OP=OP
Inwoners van Hof van Twente die nog niet van deze subsidie gebruik hebben gemaakt, kunnen tot 31 december 2022 
deelnemen. Maar: OP=OP. 
Op de actiewebsite is meer informatie te vinden. Ook staan hier de actievoorwaarden, de lijst met voor subsidie in aanmerking 
komende producten en de deelnemende partijen vermeld.

Voor meer informatie
Projectteam Poen voor Groen 
Nathalie Thoonsen  |  06-11 288 910
info@duurzaamthuistwente.nl
info@poenvoorgroen.nl  |  PoenvoorGroen.nl

Laatste mogelijkheid om nu nog gebruik te maken van de actie Poen voor Groen!

15 TIPS VOOR IN DE KEUKEN  

❏ 1 Wokken of snelkookpan
Koken in één (wok- of snelkook-)pan kost minder
energie dan koken met losse pannen.

❏   2 Schakel de afzuigkap op tijd uit
Uitgekookt? Dan kan de afzuigkap uit. En overdag
hoeft het lampje van de afzuiger meestal niet aan.

❏ 3 Open de oven
Is uw ovengerecht klaar? Zet de oven dan open 
om snel af te koelen. Dat geeft meteen warmte.

❏ 4 Juiste formaat pan
Met een te kleine pan gaat de warmte langs de
zijkant van de pan. Kies daarom een pan die groot
genoeg is.

❏ 5 Warmhouden met de thermoskan
Bespaar energie door uw koffie, thee of 
chocolademelkwarm te houden in de thermoskan 
in plaats van op het fornuis.

❏ 6 Stekker van de koffiezetter
Na het koffiezetten kan de stekker uit het 
stopcontact. Zo voorkomt u sluipverbruik.

❏ 7 Met de hand afwassen
Afwassen met een teiltje vraagt minder energie 
dan in de afwasmachine.

❏ 8 Ecoprogramma afwasmachine
Kies op de afwasmachine altijd het eco-programma
en zet hem alleen aan als de afwasmachine 
helemaal vol is.

❏ 9 Schone condensator koelkast
Het rekje aan de achterkant van de koelkast heet
een condensator. Als die onder veel stof zit,
gebruikt de koelkast meer energie. Maak het rekje
daarom regelmatig schoon. Let op - het rekje mag
niet tegen een muur staan -  dat kost meer energie.

❏ 10 Houd de vriezer ijsvrij
Zit er een ijslaagje in het vriesvak of in de vriezer?
Dat kost extra stroom. Ontdooi het vriesvakje of de
vriezer daarom af en toe.

❏ 11 Eten laten afkoelen
Laat warm eten eerst even afkoelen voor u het in 
de koelkast zet. En dek het goed af in een bakje, 
of met folie. Dat scheelt condens én stroom om 
te koelen.

❏ 12 Eten ontdooien in de koelkast
Wilt u eten uit de vriezer of het vriesvak ontdooien?
Zet het dan in de koelkast. Door de kou van het 
eten hoeft de koelkast minder hard te werken.

❏ 13 De koelkast goed laten sluiten
Maak het rubber van de koelkast zo nu en dan
schoon, zodat de koelkast goed dicht kan.

❏ 14 Deksel op de pan
Koken met een deksel op de pan bespaart energie.
En ook tijd, want de inhoud wordt sneller warm.

❏ 15 Waterbesparend mondstuk kraan
Met een waterbesparend mondstuk aan de
keukenkraan kunt u (warm) water besparen.

35 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN!

ENERGIETOESLAG VAN €€ 1.300,-
Ieder huishouden (alleenstaande of gezin) met een laag inkomen krijgt dit jaar en volgend jaar een energietoeslag.

Heeft u geen uitkering, maar een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Ook dan heeft u recht op de energietoeslag. 
Kijk voor de normbedragen op: www.hofvantwente.nl/energietoeslag.  

Eenmalige toeslag
Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we alleen naar uw inkomen, niet naar uw vermogen. Ook de samenstelling van uw huishouden is belangrijk. Denk hierbij 
aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder met een (bij)baan. Dan gelden er namelijk afwijkende normbedragen. Zie hiervoor het overzicht bijstandsnormen. 
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.
De energietoeslag is bedoeld om uw maandelijks energievoorschot te betalen. Heeft u nog niet te maken met een verhoging van uw maandtarief en ontvangt u pas 
later dit jaar de eindafrekening? Dan raden wij u aan de toeslag te reserveren.

Voorwaarden toeslag
U komt alleen in aanmerking als u ouder bent dan 21 jaar. Ook (thuiswonende) studenten met studiefinanciering zijn uitgesloten van deze regeling. 
In specifieke situaties en voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer 0547-858585.

Toeslag aanvragen
Ga naar het online aanvraagformulier op www.hofvantwente.nl/energietoeslag. Aanvragen die binnenkomen en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen gelijk het 
verhoogde bedrag van € 1.300,-. Aanvragen kan nog tot mei 2023.

Hulp bij het invullen van de aanvraag?
Neem dan contact op met Brievenhulp van Salut Welzijn. Salut is gevestigd aan de Grotestraat 86 in Goor. 
Er zijn ook inloopspreekuren in Bentelo, Diepenheim, Markelo en Hengevelde. Kijk voor meer informatie op www.salut-welzijn.nl.

Financiële hulp voor mensen met een laag inkomen
Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is bij een laag inkomen? 
Kijk dan op: www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen.

Sinds eind vorig jaar zijn de prijzen voor energie flink omhoog gegaan. Hierdoor kunnen inwoners problemen krijgen 
met de betaling van gas en stroom. Op deze extra informatiepagina vertellen wij u graag over alle mogelijkheden die de 
gemeente en andere organisaties hebben om u te helpen. 

Naast de mogelijkheden die er zijn voor financiële hulp, geven wij ook handige tips om energie te besparen. 
Want energie die u niet gebruikt, hoeft u ook niet te betalen.

Deze pagina wordt u aangeboden door een aantal organisaties in Hof van Twente.
Onderaan deze pagina vindt u de namen van deze organisaties.

Ik wil een duurzaamheidsadvies voor mijn huis  > raadpleeg een energiecoach
De vrijwillige, deskundige energiecoaches van Hof van Twente staan klaar om u te helpen met energieadvies voor uw particuliere woning. Dit advies is gratis, onafhankelijk 
en vrijblijvend. Maak een afspraak via mail: martin.slagers@hofvantwente.nl met daarbij aangegeven uw contact-(mail/telefoon) en adresgegevens. U wordt dan door één 
van de energiecoaches teruggebeld voor het maken van een afspraak. De energiecoaches in Hof van Twente zijn: Gerrit Jurgens, Roy Waterman en Mathias Broekhuizen. 

Voor algemene informatie over energiebesparing, maar ook over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket, via de link: 
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente of telefonisch: 0547-208001. De huurders van Wonen Delden kunnen terecht bij de energiecoaches van Wonen Delden en 
kunnen zich aanmelden via Harry Keizer 0633785186 of via energiecoachesdelden@gmail.com.

5 TIPS VOOR HET VERWARMEN 
   VAN JE WONING
❏ 1 Een graadje lager
Zet de thermostaat overdag een graad lager.

❏ 2 Niet alle ruimtes verwarmen
Verwarm alleen de ruimtes waar u bent.

❏ 3 Deuren dicht
Doe de deuren dicht om geen warmte te verliezen.

❏ 4 Stop de tocht
Met tochtstrippen en een tochtstopper voor deuren
verliest u minder warmte.

❏ 5 Radiatoren ruimte geven
Zet geen meubels tegen de verwarming.

❏ 6 Ontluchten radiatoren
Als u de radiatoren regelmatig ontlucht, geven ze
meer warmte.

❏ 7 Gordijnen gebruiken
Doe ’s avonds de gordijnen dicht en zorg dat
ze niet over de radiator hangen.

❏ 8 Een extra laagje
Met een warme trui, sloffen en een dekentje kan
de thermostaat omlaag.

❏ 9 Ventileer regelmatig
Even kort ventileren zorgt voor drogere lucht
in huis. Drogere lucht wordt sneller warm.

❏ 10 Radiatorfolie achter de radiatoren
Breng radiatorfolie aan achter uw radiatoren.
Dan blijft de warmte binnen.

5 TIPS VOOR IN DE BADKAMER

❏ 1 Korter douchen
Gebruik hiervoor een timer. Elke dag een 
minuutje korter scheelt per jaar 6 uur warm water.

❏ 2 Waterbesparende douchekop
Deze douchekop gebruikt minder water, 
dus minder warmte.

❏ 3 Ontkalken douchekop 
Even een nachtje in de azijn. Dan hoeft de warm 
waterkraan minder ver open.

❏ 4 Elektrische tandenborstel niet 
        fulltime op de oplader
Opladen alleen als het nodig is en de rest 
van de tijd kan de stekker eruit.

❏ 5 Na douchen direct de verwarming uit 

5 TIPS VOOR HET WASSEN 
   VAN JE KLEDING

❏ 1 Wassen op lagere temperatuur 
De meeste wasjes kunt u prima op 30 graden 
draaien.

❏ 2 Wacht met wassen tot u een volle 
        trommel heeft

❏ 3 Centrifugeer uw was goed, dit
        scheelt tijd in de droger én vocht 
        in huis

❏ 4 Wasrekje in plaats van de droger,    
        gebruik de droger alleen als het
        echt nodig is

❏ 5 Kies op uw wasmachine en 
        droger het zuinige eco-programma

5 TIPS VOOR APPARATEN 
   MET  STROOM

❏ 1 Koopt u een nieuw apparaat? 
Let dan ook op het energieverbruik.

❏ 2 Stekker uit het stopcontact
Apparaten die standby staan, gebruiken vaak wel 
stroom. Haal daarom de stekker uit het stopcontact. 
Dit geldt ook voor de oplader van o.a. de telefoon.

❏ 3 Gebruik een bespaarstekker
Plaats een bespaarstekker of een stekkerdoos met 
een aan/uitknop tussen het apparaat en het stop-
contact. Zo kunt u de apparaten makkelijk 
helemaal uitschakelen.

❏ 4 Lampen uit 
In de ruimtes waar u niet bent, 
kunnen de lampen uit.

❏ 5 Gebruik 
        ledlampen
Een ledlamp gebruikt 
90% minder stroom 
dan een gloeilamp 
en 85% minder dan 
een halogeenlamp.

Deze pagina kwam tot stand door medewerking 
van de volgende organisaties:

Woningcorporatie Wonen Delden  |  Woningcorporatie Viverion  |  Salut-Welzijn 
Huurdersbelang Delden  |  Stichting Huurdersbelang GBH  |  Stichting Huurdersbelangen DMR 
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