
TIPS VAN DE VLIEGENDE KIEP 
Deze week gaan we kijken naar ISOLEREN 

isoleren kun je leren 
Eigen ideeën??? Denk om de IDEEËNBUS!!! 

 
I. Isoleer altijd aan de binnenkant van het huis (TIP van bouwbedrijven). Dan vliegt de warmte niet naar 

buiten!!!  
II. Enkelglas: 2-laagjes isoleren beter dan 1. Aan de raamkant: luxaflex of lamellen of vitrage. Aan de 

kamerkant: overgordijnen of rolgordijnen. Rolgordijnen moeten op het kozijn rusten, zodat ze niet 
kieren en er alsnog warmte wegvliegt.  
Dubbelglas: Dan is het vaak genoeg om alleen overgordijnen te hebben. 

III. Uzelf: beter 3 dunne truien aantrekken dan 1 dikke! Doe ook eens sokken over uw (panty)-kousen aan. 
Fietsbroek, legging, panty of maillot als extra laag onder de lange broek. Voeten warm – hoofd koel 
houden.  
 

a1) Doe de deuren van kamers waar je n i e t bent DICHT. Dan kan het óók niet gaan tochten en je kunt de 
radiatoren in de dichte kamers lager of uit zetten.  

a2) Tochtgordijn bij de voordeur. 
a3) Deurdrangers:  

▪ Grote voor de buitendeuren 
▪ Op scharnieren voor binnendeuren (bouwmarkten/internet) 

a4) Deurvegers: van rubber of als borstel verkrijgbaar. Onder aan de deur bevestigen en het scheelt weer 
tocht. Een oud gordijn of deken kan ook gebruikt worden.  

 
 
B 
1.  Randen van de deuren van diepvriezer/ koelkast/ (af)wasmachine/ droger insmeren met babytalkpoeder  

m.b.v. oude tandenborstel. De rubbers isoleren zo beter.  
2. Was buiten drogen! Feit: 1x de droger laten draaien kost €3,10. Tel uit je besparing!!  

– Leuk weetje: 1 was op 90 graden kost €2,24.  
 
 
C) Tochtstrips:  

- Controleer of ze oud & korrelig zijn. Dan zijn ze aan vervanging toe. 
- Bij het aanbrengen van nieuwe tochtstrips pakt u een schone oude tandenborstel en 

wrijft de strip in met babytalkpoeder. Dan droogt de strip minder snel uit en gaat dus 
langer mee (WIN – WIN). Pas dan de plakzijde vrijmaken en de strip bevestigen. 

 Kunt u dit nog niet bekostigen, dan kun u ook oude gordijnen of dekens gebruiken.  
 
D)  Radiatorfolie, de beste is met 1 alufoliekant + 1 schuimrubberkant. Glimmende kant moet naar de  

radiator kijken.  
 
Babytalkpoeder is de goedkoopste en verste soort talkpoeder en isoleert het beste (ook bij kunststofkozijnen).  
 
RAADPLEEG ook websites als: 

- www.nibud.nl 
- www.energiewijzer.nl 
- de sites van de bouwmarkten 

houdt de folders van de supermarkten in de gaten voor tips 
 

©én intellectueel eigendom; ‘Opoe Vliegende Kiep’. 
LET OP: uw eigen medische situatie kan het opvolgen van tips moeilijk maken. Raadpleeg altijd uw eigen (tand)arts. De 
Vliegende Kiep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor effecten van het opvolgen van tips.  

http://www.nibud.nl/
http://www.energiewijzer.nl/

