
Woensdagavond 1 februari 2023 bij De Heksenlaak 

Informatieavond Energiebesparing wegens succes herhaald 
 

Energiebesparing lééft in Barchem, Zwiep en Nettelhorst. Maar liefst 65 belangstellenden 

kwamen dinsdag 15 november naar de informatieavond over energiebesparing. Na afloop 

gingen ze naar huis met allerlei ideeën en tips om de energierekening te verlagen. De avond 

werd georganiseerd door het nieuwe Energie Collectief Barchem Zwiep Nettelhorst (BZN). Een 

herhaling van deze informatieavond staat al gepland.  

 

 
 

In de grote zaal van De Heksenlaak beleefden de 65 naobers een nuttige én gezellige 

avond. Avondvoorzitter Nicoline Swen, projectleider Hans Botman en expert Frans Dam 

vertellen erover. 

 

Enthousiasme 

Wat Nicoline opviel: “Naast zorgen om de energierekening was er enorm veel enthousiasme. 

Enthousiasme om samen aan de slag te gaan en om van elkaar te leren. De meeste mensen 

bleken al een eindje op weg met energiebesparing in hun huis. Alles kwam in de 

tafelgesprekken aan bod: van tochtstrips tot radiatorfolie, van vloerisolatie tot HR+++-glas, en 

van warmtepompen tot zonnepanelen.” 

 

Gluren bij de buren 

De meeste belangstelling gaat uit naar warmtepompen, isolatie, duurzame energiebronnen 

en subsidies. Hans doet de plannen uit de doeken: “Over die onderwerpen gaan we 

speciale informatieavonden organiseren. Ook denken we aan een serie ‘Gluren bij de 

buren’. Daarbij krijgt een kleine groep mensen een rondleiding door het huis van een naober. 

Die laat dan zien wat in dat huis aan energiebesparing is gedaan. Heel praktisch: hoe werkt 

het, wat kost het, wat levert het op.” 

 

Hulp en helper 

Tijdens de informatieavond was er ook een veiling. Nicoline legt uit: “Tijdens de veiling 

brachten enkele deelnemers een hulpvraag in. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag radiatorfolie 

aanbrengen, maar ik weet niet hoe’ of ‘Ik kan wel wat hulp gebruiken bij het vervangen van 



mijn lampen door LED-verlichting’. Voor elke hulpvraag meldde zich een helper. Alleen al zulk 

naoberschap geeft warmte. Onder de helpers hebben we een gratis ‘Ontdek-je-lekje’ 

verloot”.  

 

Ontdek-je-lekje 

Ontdek-je-lekje brengt kieren en gaten in beeld met een 

warmtecamera en een rookmachine. De warmtecamera meet 

warme en koude plekken. Die plekken zie je terug op een 

kleurenfoto. De (disco-)rookmachine perst rook in de woning. Waar 

rook naar buiten komt zitten de gaten en kieren. Zo zie je direct waar 

je kieren en gaten kunt dichtmaken. Volgens Ontdek-je-lekje-expert 

Frans Dam kan dat vrij eenvoudig: “Met betaalbare middelen zoals 

tochtstrips, purschuim en siliconenkit. Als je de warmte binnenhoudt 

hoef je minder hard te stoken. Daardoor gaat je energierekening 

omlaag.” 

 

Herhaling infoavond Energiebesparing 

Op woensdag 1 februari 2023 is de volgende Informatieavond Energiebesparing. De avond 

begint om 19:30 uur en vindt plaats bij De Heksenlaak in Barchem. Meedoen is gratis, net als 

een kop koffie of thee. Deze informatieavond is bedoeld voor inwoners van Barchem, Zwiep 

en Nettelhorst die de vorige informatieavond hebben gemist. Aanmelden hoeft niet, maar is 

voor de organisatie wel handig. Wil je komen? Meld je dan aan via energie.bzn@gmail.com.  

 

Energie Collectief BZN 

Energie Collectief BZN is een samenwerking van de Vereniging Contact Barchem, 

Belangenvereniging Zwiep en belangenvereniging Hobama. Inwoners en ondernemers in 

Barchem, Zwiep en Nettelhorst (BZN) gaan samen aan de slag met energiebesparing. 

Energiebesparing leeft. Door de gestegen kosten voor energie is of wordt de energierekening 

voor velen steeds minder betaalbaar. Het is dus zaak die rekening omlaag te brengen. Dat 

kan door energie te besparen. Nu en in de toekomst. En daar kunnen we elkaar in Barchem, 

Zwiep en Nettelhorst goed bij helpen. 

Energie Collectief BZN wordt gesteund door de gemeente Lochem en Lochem Energie. 

 

 

 

Energie Collectief BZN 
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Informatieavond Energiebesparing woensdag 1 februari 2023 

Woon je in Barchem, Zwiep of Nettelhorst? (BZN) En wil jij ook energie besparen in je koop- of 

huurhuis? Kom dan naar deze informatieavond. Meld je aan via energie.bzn@gmail.com.  

 

Gluren bij de buren 

Wil jij je buren wel laten gluren hoe jij in jouw huis energie bespaart? Laat het ons weten via 

energie.bzn@gmail.com.  

 

Ontdek-je-lekje 

Er is veel belangstelling voor de Ontdek-je-lekje-test. Lijkt het jou wel wat om opgeleid te 

worden tot Ontdek-je-lekje-tester? Meld je dan aan via energie.bzn@gmail.nl.  

 

Informatie en contact 

Wil je meer informatie over de activiteiten van Energie Collectief BZN? Ben je enthousiast en 

wil je meehelpen met de organisatie daarvan? Laat het weten via energie.bzn@gmail.com.  
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