ging daarbij met name om goederen die de zelfredzaamheid van bejaarden vergroten.
De konklusie was toen, dat verdere ontwikkeling van dergelijke goederen wenselijk
is, maar dan voor meer typen huishoudens. De 'bejaardenproblematiek' heeft niet
alleen een materieel aspekt, maar ook een sociaal aspekt. Het artikel van Ini Ponger
over thuiszorg, dat een samenvatting is van een afstudeerskriptie voor haar opleiding
toegepaste huishoudwetenschappen op Akademie Diedenoort, sluit daar bij aan. Uitgangspunt was de wens ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Drie
voorbeelden van oplossingen passeren de revue.
Stadsverwarming wordt vaak geopperd als een mogelijkheid om tot een zui&@r t%
verstandiger gebruik van energie te komen. Door een net van buizen wordt afvalen restwarmte van de industrie naar de woningen getransporteerd. Dat deze andere
manier van ruimteverwarming ook konsekwenties heeft op het huishoudeluk vlak Saat
Marlou Boerbooms zien.
Hoe het elektrzsch energleverbruik in huis in kaart gebracht kan worden blijkt uit een
artikel van A. T. Sypkens Smit. Hij schreef voor dit blad een samenvatting van een
lijvig, gedokumenteerd onderzoeksrapport over elektriciteitsverbruik in gezinshuishoudingen. De aard en de schommelingen in het verbruik worden toegelicht met ~getallen cn grafieken. Opvallende konklusie is, dat de prijs van elektriciteit niet erg bepalend
is voor de omvang van het verbruik. We1 bepalend zijn de omvang van het huishouden
en de ontwikkelingsfase ervan. De pieken in het verbruik hangen natuurlijk samen
met de huishoudelijke aktiviteiten. Het zal dan ook weinig huishoudkundigen verbazen dat die rond 9 uur 's morgens en van het eind van de middag tot in de vroege
avond liggen.
Verder in dit nummer aandacht voor het dertig jarig bestaan van de studierichting
Huishoudwetenschappen aan de Landbouwhogeschool, voor een bijeenkomst van docenten wonen aan Nieuwe Lerarenopleidingen (NLO's) en akademie's voor Toegepask
Huishoudwetenschappen (THW's) over de positie van wonen binnen het huishogdkundeonderwijs en voor een studiedag die Akademie Diedenoort (THW) organiseeide
over budgetproblemen.
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