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Een aantal keer per jaar heeft 
de HBV overleg met Wovesto. 
Onderwerpen die leden in de 
ledenvergadering inbrengen 
kunnen in dit overleg aan bod 
komen. 

Tijdens de ledenvergadering van 
22 april jl. zijn vragen gesteld 
over bijvoorbeeld Kapittelhof, de 

sleutelkastjes voor de thuiszorg 
en het onderhoud van brandgan-
gen. 

Bovenstaande punten heeft 
de HBV intussen met Wovesto 
besproken. Wovesto heeft haar 
antwoorden inmiddels schriftelijk 
aan de vragenstellers terugge-
koppeld. 

Voor u ligt de nieuwsbrief van Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode 

(HBV). Hierin informeren wij over de activiteiten die we voor u, huurders en 

woningzoekenden van Wovesto, organiseren.

Overleg HBV en Wovesto

Vacature penningmeester

Binnen het bestuur bestaat een vacature voor de functie van  
penningmeester. 
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met cijfers en zich belange
loos wil inzetten voor de HBV. Interesse in volkshuisvesting is een 
pre. 

Stuur uw sollicitatie aan: 
HBV Sint Oedenrode t.a.v. Mevrouw Konings, De Quaystraat 72,  
5491 CW Sint-Oedenrode of mail naar hbv@wovesto.nl
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• De HBV er voor iedere 
huur der en woningzoekende 
van Wovesto is.

• de HBV altijd een luiste
rend oor heeft. Als u vragen 
hebt, stuur dan een e-mail 
naar hbv@wovesto.nl 

• u ook kunt bellen naar 
voorzitter Jan Smulders  
06 - 515 865 14 of  
secretaris Elly Konings  
06 - 215 868 26.

• we benieuwd zijn naar uw 
ideeën, want ieder voorstel 
dat een verbete ring kan 
opleveren voor het geza-

menlijk woongenot in uw en 
onze buurt of wijk, is zinvol 
en altijd welkom.

• u 3 keer per jaar onze 
nieuws brief ontvangt die 
door onze vrijwilligers 
wordt gemaakt en bij u 
thuis wordt bezorgd.

• iedereen is 2 keer per jaar 
welkom op de ledenverga-
dering van de Huurders-
belangenvereniging.

• voor huurders en woning
zoekenden het eerste 
aanspreekpunt Wovesto zal 
blijven.

Wist u dat…

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 6 oktober a.s.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering 
van de Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. 
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 6 oktober 2014 om 
19:30 uur in ’De Ontmoeting’ in Odendael te Sint-Oedenrode.
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Let op sluipende slurpers

Elektrische apparaten verbruiken 
vaak energie als u het apparaat 
niet gebruikt of het ‘uit’ lijkt te 
staan. Elke Watt (W) sluipver-
bruik van apparatuur in stand-
by kost ca. € 1,90 per jaar. Een 
gemiddeld huishouden heeft 
gemiddeld 34 W sluipverbruik 
aan staan, waarvan ongeveer 
21 W vermijdbaar is, omdat 
apparaten ‘hard’ uitgezet kun-
nen worden. Niet-vermijdbaar 
sluipverbruik is verbruik van ap-
paraten die niet uitgezet kunnen 
worden omdat dat hun perma-
nente functie onmogelijk maakt, 
zoals een dvd-recorder met een 
klokje of een antwoordapparaat. 
Apparatuur uitzetten na gebruik 
levert een besparing op van 

ruim € 40 per jaar. Dat kan met 
behulp van een stekkerdoos met 
schakelaar voor apparaten die 
bij elkaar staan, zoals computer-
apparatuur. Na afloop kunt u 
met de knop van de stekkerdoos 
alle apparaten tegelijk uitzetten. 
Dit kan ook ‘automatisch’ met 
een master / slave-stekkerdoos. 
Die registreert dat de stekker 
van de computer in het hoofd-
stopcontact geen stroom meer 
vraagt, en schakelt de rand-
apparatuur (zoals de printer) uit. 

Een ander hulpmiddel is de 
standby killer of bespaarstekker, 
die er voor zorgt dat er geen 
stroom verloren gaat in de 
stand-by stand. U vindt ze onder 
meer op de websites van ener-
gieleveranciers. 
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Energietips voor een  
energiezuinig huishouden

De HBV heeft enkele tips op een rij gezet die bijdragen aan een energiezuinig 

huishouden. Ze zijn goed voor het milieu en ook nog eens vriendelijk voor uw 

portemonnee! 

Bron: energiezuinighuis.nl/goedkopeenergie/energiebespaartips   
Kijk voor meer bespaartips op: www.consumentenbond.nl en www.milieucentraal.nl
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Haal van apparaten die u lang 
niet gebruikt, de stekker uit het 
stopcontact. 

Benut het temperatuurverschil in 
de koelkast

De temperatuur in de koelkast 
varieert van plek tot plek. Dat 
heeft te maken met de plaats 
waar de koeling zit. Bij koel-
kasten met de koeling in de 
achterwand is het achterin en 
onder in (boven de groentenla) 
het koudst. Bij koelkasten met 
de koeling bovenin is de tempe-
ratuur bovenin aan de achter-
kant het laagst. Bij koelkasten 
met een vriesvak is het weer 
anders. Lees uw gebruiksaanwij-
zing erop na. 

Zorg ervoor dat de temperatuur 
op de minst koude plaats maxi-
maal 7º C is, maar liever 4º C. 
Bewaar bederfelijke producten, 
zoals vlees(waren), kip, vis, 
melk, zuivelproducten, eieren 
en alle gerechten die van deze 
producten zijn gemaakt, op de 
koudste plaatsen. 

Geef de koelkast de ruimte

Zet een koelkast met de achter-
kant minstens 10 cm van de 
muur af, zodat de warmte die 
daar vrij komt, makkelijk weg 
kan. Dat scheelt in het energie-
gebruik van het apparaat. Houd 
ook de achterkant stofvrij en zet 
de koelkast liefst op een koele 
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plek, niet te dicht bij een ver-
warming, fornuis of in de zon.

Ontdooi uw koelkast regelmatig

Het is aan te bevelen om koel- 
en vrieskasten regelmatig te 
ontdooien om een teveel aan 
ijsgroei te voorkomen (no frost 
apparaten hoeven niet ontdooid 
te worden). Ijsgroei is nadelig 
voor het energiegebruik.

Ruil de gloeilamp voor een 
spaarlamp

Voor dezelfde lichtintensiteit 
verbruikt een spaarlamp maxi-

maal 80% minder energie dan 
een gloeilamp. Bovendien gaan 
spaarlampen tot tien keer langer 
mee. Ze zijn wel duurder, maar 
voor een lamp die veel brandt 
(vanaf drie uur per dag) is dat 
binnen een jaar terugverdiend.  

Gebruik een bewegingsmelder

Een bewegingsmelder op de 
buitenverlichting zorgt ervoor 
dat de lamp niet continu aan 
hoeft te blijven. Dit scheelt 
energie. Moet de lamp wel per-
manent aanblijven, dan zijn er 
spaarlampen met ingebouwde 
lichtsensor die automatisch in 
het donker (blijven) branden. 
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te werken dankzij de koude, 
ingevroren producten. 

Isolatie is de kampioen

In de strijd tegen de stookkosten 
is isoleren de onbetwiste kam-
pioen. Afhankelijk van de wo-
ning, kan het honderden euro’s 
per jaar besparen. De terugver-
dientijd hangt natuurlijk af van 
de investering / huurverhoging 
die hier tegenover staat. In 
overleg met Wovesto zou u kun-
nen kijken of er in uw woning 
aanvullende isolatiemaatregelen 
mogelijk zijn.

Nieuwsbrief | september 2014

Energie besparen met magnetron

Verwarm een kleine portie in de 
magnetron. Het warm maken 
van een kleine hoeveelheid op 
het (gas)fornuis kost 2 tot 3 
keer zoveel energie. 
Grotere hoeveelheden, zoals een 
maaltijd voor 3 à 4 personen, 
kunt u sneller en voordeliger 
bereiden op het (gas)fornuis.

Gebruik uw magnetron liever 
niet om diepgevroren voedings-
middelen te ontdooien. Haal 
producten geruime tijd vóór 
bereiding uit de vriezer en laat 
ze in de koelkast ontdooien. De 
koelkast hoeft dan minder hard 
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Maandelijks spreekuur

De Huurdersbelangen vereniging houdt maandelijks spreekuur op:

• elke 1e dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
• elke 1e donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie
Odendael in kamer 0.06 (achter de receptie), Odendael 1

U kunt uw vraag of suggestie ook mailen naar: hbv@wovesto.nl



Huurdersbelangenvereniging 
Sint-Oedenrode

Secretariaat
De Quaystraat 72
5491 CW  Sint-Oedenrode

Telefoon secretaris  06 215 868 26
Telefoon voorzitter  06 515 865 14
E-mail  hbv@wovesto.nl
Internet  hbv.wovesto.nl

Spreekuur
• 1e dinsdag van de maand: 
 van 14.00 tot 15.00 uur
• 1e donderdag van de maand: 
 van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie
Odendael kamer 0.06 
(achter de receptie)
Odendael 1
5492 CT  Sint-Oedenrode
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Jan Smulders > voorzitter
Elly Konings > secretaris
vacature > penningmeester

Jos Wijn > bestuurslid/notulist
Tiny Foolen > bestuurslid

Initiatiefgroep

In de initiatiefgroep zit een aantal huurders en woningzoekenden 
die actief meewerken in de vereniging:
• Bert de Baaij
• Jos van Eck
• Leon Jeuken
• Piet Verheggen

Bestuur Huurdersbelangenvereniging


