
Aardgasvrij wonen en 
energiebesparing in 
Molenschot: 
Wat betekent dat voor mij?

Energieadviseurs gezocht! 
Iets voor jou?  

Molenschot Groen is een 
initiatief van een aantal 

inwoners van Molenschot 
om te onderzoeken hoe 

we Molenschot meer 
energieneutraal kunnen 
krijgen. Vanuit Europa is 

er voor tien wijken / kleine 
dorpen rondom Tilburg 

geld beschikbaar gesteld 
voor dergelijke initiatieven. 

We worden inhoudelijk 
ondersteund door Arjan 

Broers van Senergy uit Rijen 
en door de coöperatie Energie 

Gilze Rijen.
Voor je ligt de eerste 

nieuwsbrief die huis-aan-huis 
in Molenschot wordt bezorgd. 

Wij wensen je veel leesplezier!

Deelnemers Molenschot Groen
Op dit moment bestaat 

Molenschot Groen uit de 
volgende inwoners: Antoon van 

Gestel, Taco de Gier, Eugenie 
Jacobs, Edwin Kerremans, 

Boyd van de Kieboom, Antoon 
Laming, Ard van Leijsen, Anton 

van Loon, Frank Multem, Ad 
Nelemans, Floor van Rie en 

Koos Romme. 

Wil je weten hoe je met kleine 
maatregelen geld kunt besparen 
op je energierekening? Of wil je je 
huidige woning verduurzamen en 
weet je niet waar je moet beginnen? 
Zet dan 17 december in je agenda! 

Wij organiseren namelijk een 
informatieavond in de Molenwiek. 
De avond start om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) en eindigt om 22.00 
uur. 

Sprekers zijn Andre van de 
Bovenkamp van het Regionaal 
Energieloket, Andre Dilweg van 
Energie Gilze Rijen en Bert Erkeland, 
inwoner van Molenschot. 

We zien je graag op 17 december!

Energie Gilze Rijen is in samenwerking 
met Molenschot Groen op zoek naar 
mensen die geïnteresseerd zijn in (de 
ontwikkelingen op het gebied van) 
energiebesparing. Wij zoeken mensen die 
het leuk vinden om de ontwikkelingen 
op de voet te volgen en deze kennis en 
ervaring te delen met woningeigenaren.

De energieadviseur geeft adviezen aan 
bewoners, toegesneden op hun vragen. 
De adviseur loopt samen met de bewoner 
diens woning door en adviseert wat deze 
kan doen om de woning energiezuiniger te 
maken. De bewoner ontvangt een verslag 
van dit bezoek. 
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Het is vrijwilligerswerk. De tijdsbesteding 
beslaat ca. vier uur en de adviezen worden 
binnen de gemeentegrenzen gegeven, e.e.a. 
in overleg natuurlijk. 
Serieus geïnteresseerden worden begeleid 
en getraind door Energie Gilze Rijen. In 
januari start Energie Gilze Rijen weer een 
opleiding op. 

Wil je meedoen? 
Dan kun je je via de mail aanmelden bij 
besparen@energiegilzerijen.nl. 

Kort verslag bezoek Energiebeurs 

Van 8 tot en met 10 oktober 
was de Energiebeurs in Den 
Bosch. Vanuit Molenschot Groen 
bezochten Anton van Loon, 
Ad Nelemans, Boyd van den 
Kieboom en Antoon van Gestel 
deze beurs. De beursbezoekers 
hebben zich over uiteenlopende 
onderwerpen laten voorlichten. 

Hier volgen enkele 
voorbeelden:
•  Het uitlezen van slimme 
 bemetering.
•  Een slimme 
 radiatorventilator 
 waardoor de gewenste 
 ruimtetemperatuur 50% 
 eerder wordt bereikt.
• Een warmtepompnet voor 
 vier tot vijf woningen 
 die zorgt voor fors lagere 
 bronkosten.
•  Het isoleren/verwarmen 
 van je vloer als er geen 
 kruipruimte is.

• Diverse andere informatie 
 over warmtepompen voor 
 bijvoorbeeld bestaande 
 woningbouw.
•  Informatie ingewonnen 
 over opwekking en opslag 
 van zonne-energie en 
 grondwarmte. 

De Energiebeurs is vooral 
gericht op vakgerichte 
bezoekers die smullen van 
allerlei technische informatie. 
Onze bezoekers kijken terug 
op een informatieve en 
leerzame dag!
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Gratis warmtescan voor 
jou als inwoner!  

Molenschot Groen bij de Algemene 
Bijeenkomst van Stichting 
Dorpsbelang Molenschot

Molenschot Groen maakt op 
bepaalde gebieden gebruik van 
de kennis en kunde van Energie 
Gilze Rijen. Vanuit het project 
Molenschot Groen kunnen 
wij onze inwoners voor hun 
woning een gratis warmtescan 
aanbieden. Hiertoe leidt 
Energie Gilze Rijen een aantal 
Molenschotters op die vanaf 
januari 2020 de warmtescan 
gaan uitvoeren. 

Wat is een warmtescan? 
Met een warmtebeeldcamera 
wordt in kaart gebracht waar 
energie/warmte verloren gaat 
door slechte kierdichting 
(tocht) en slechte isolatie. De 
warmtecamera speurt dus de 
warmtelekken op. Dit kunnen 
bijvoorbeeld slecht sluitende 
deuren/ramen zijn of een niet 
geïsoleerde muur. Op basis 
van deze informatie kun je dan 
verdere actie ondernemen. 

Op 28 november is om 20.00 
uur de jaarlijkse algemene 
bijeenkomst van Dorpsbelang 
Molenschot. 

Aan Molenschot Groen is 
gevraagd om het een en 
ander toe te lichten over 
ons doel en kort wat verdere 
informatie te geven over de 
gratis warmtescan en de 

Op  31 oktober waren we te 
gast bij Fonny en Melanie in 
hun woning aan de Pastoor 
van de Rietstraat. Zij vertelden 
ons dat zij een “nieuwe” 
start wilden maken en dat 
hun oog was gevallen op de 
woning in Molenschot. Na 
de bezichtigingen hadden 
zij direct in de gaten dat de 
woning al wat ouder was en 
dat er het nodige aan moest 
gebeuren om het naar hun zin 
te maken. Niet alleen voor het 
oog, maar ook om de woning 
wat energiezuiniger te maken. 
Door eigen ervaringen willen 
ze gaan bekijken of de woning 
in ieder geval geïsoleerd kan 
worden. Fonny woonde in 
een huis uit 1964 en de wind 
kwam letterlijk door de muren. 
Melanie daarentegen woonde 
in een huis van 2010 en had die 
ervaring helemaal niet.  

Samen zijn ze goed gaan kijken 
wat de mogelijkheden waren 
en of het financieel haalbaar 
en lucratief is. Zo wordt direct 
na ontvangst van de sleutel op 
27 december 2018 een begin 
gemaakt om de kruipruimte 
onder de benedenverdieping 
dicht te maken. De woonruimte 
was door de houten vloer 

De warmtescan wordt vanaf 
januari tot medio april 
uitgevoerd; na april wordt de 
buitentemperatuur te hoog voor 
een goede scan. 

Heb je als inwoner interesse 
in deze gratis warmtescan? 
Stuur dan een mail naar 
molenschotgroen@outlook.
com. Vermeld in die mail dat 
het om de gratis warmtescan 
gaat en vermeld je naam, adres, 
emailadres en telefoonnummer. 
Wij verzamelen eerst de 
aanmeldingen en gaan vanaf 
januari de warmtescan dus 
inplannen. Het inplannen 
gebeurt op volgorde van 
aanmelding, dus wees er snel 
bij!

gehorig, maar er ging ook 
veel warmte verloren. Met 
hulp van anderen maken zij 
hier de eerste slag naar een 
energiezuiniger huis. Fonny 
geeft aan dat ze op de hoogte 
waren van de isolatie van de 
spouw, oftewel  een gebrek aan 
isolatie. 

Op internet vinden ze de nodige 
informatie: 
• wat voor soort isolatie kan 
 er gebruikt worden: 
 glaswol, pur, parels.
• wat is ongeveer de 
 gemiddelde prijs.
•  wat zijn de valkuilen. 

Uiteindelijk hebben Fonny en 
Melanie twee bedrijven laten 
komen, die met een camera 
in de spouw hebben gekeken. 
De juiste oplossing was het 
inspuiten met parels (soort 
tempexbolletjes met lijm) die 
om de vijf lagen zijn ingespoten. 
Het bedrijf heeft het klusje 
binnen één dag geklaard. 
Op de vraag of ze het verschil 
merken begint Melanie te 
lachen. Jazeker, toen er nog 
geen isolatie ingespoten 
was kwam de tocht letterlijk 
door de stopcontacten naar 
binnen. Nu is dit zeker niet 
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Ervaringen van inwoners: Fonny 
Tuijtelaars en Melanie Hendrix. 

meer het geval. Op onze 
vraag of de investering in de 
spouwisolatie ook financieel 
aantrekkelijk is geven ze aan 
dat de besparing ongeveer € 
300,- per jaar is. Natuurlijk is 
die besparing ook een van de 
beweegredenen om zowel de 
vloer als de spouw te isoleren. 
Maar “we zijn nog niet klaar”. 
Fonny en Melanie willen heel 
graag de mogelijkheden 
voor zonnepanelen bekijken. 
Zo hebben zij nog een paar 
ramen met enkel glas en 
die zullen zeker vervangen 
gaan worden. Wellicht nog 
een paar rolluiken aan de 
buitenkant zodat kou en wind 
niet naar binnen kunnen. Een 
woning van bouwjaar 1976: 
energiezuinig? Mwah… niet 
helemaal, maar je kunt er wel 
iets van maken. 

We bedanken Fonny en 
Melanie voor hun gastvrijheid 
en hun enthousiaste verhaal. 
We wensen hen veel succes 
met de voorbereidingen 
voor hun verdere plannen 
en wellicht kunnen zij bij 
Molenschot Groen de nodige 
informatie hierover vergaren.

In iedere nieuwsbrief laten we inwoners zelf 
aan het woord over energiebesparing. 

voorlichtingsavond over 
aardgasvrij wonen en 
energiebesparing op 17 
december. 

We zien je daarom graag op 28 
november in De Molenwiek.
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Wil je weten hoe je met kleine 
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mensen die geïnteresseerd zijn in (de 
ontwikkelingen op het gebied van) 
energiebesparing. Wij zoeken mensen die 
het leuk vinden om de ontwikkelingen 
op de voet te volgen en deze kennis en 
ervaring te delen met woningeigenaren.

De energieadviseur geeft adviezen aan 
bewoners, toegesneden op hun vragen. 
De adviseur loopt samen met de bewoner 
diens woning door en adviseert wat deze 
kan doen om de woning energiezuiniger te 
maken. De bewoner ontvangt een verslag 
van dit bezoek. 
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Het is vrijwilligerswerk. De tijdsbesteding 
beslaat ca. vier uur en de adviezen worden 
binnen de gemeentegrenzen gegeven, e.e.a. 
in overleg natuurlijk. 
Serieus geïnteresseerden worden begeleid 
en getraind door Energie Gilze Rijen. In 
januari start Energie Gilze Rijen weer een 
opleiding op. 

Wil je meedoen? 
Dan kun je je via de mail aanmelden bij 
besparen@energiegilzerijen.nl. 

Kort verslag bezoek Energiebeurs 

Van 8 tot en met 10 oktober 
was de Energiebeurs in Den 
Bosch. Vanuit Molenschot Groen 
bezochten Anton van Loon, 
Ad Nelemans, Boyd van den 
Kieboom en Antoon van Gestel 
deze beurs. De beursbezoekers 
hebben zich over uiteenlopende 
onderwerpen laten voorlichten. 

Hier volgen enkele 
voorbeelden:
•  Het uitlezen van slimme 
 bemetering.
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 radiatorventilator 
 waardoor de gewenste 
 ruimtetemperatuur 50% 
 eerder wordt bereikt.
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 bronkosten.
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• Diverse andere informatie 
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 bijvoorbeeld bestaande 
 woningbouw.
•  Informatie ingewonnen 
 over opwekking en opslag 
 van zonne-energie en 
 grondwarmte. 

De Energiebeurs is vooral 
gericht op vakgerichte 
bezoekers die smullen van 
allerlei technische informatie. 
Onze bezoekers kijken terug 
op een informatieve en 
leerzame dag!
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