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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief februari 2020
Zonnedak Den Andel gaat van start
Het heeft lang geduurd, maar we gaan nu echt
van start met het zonnedak in Den Andel.
Op 5 maart aanstaande gaan we dit feit om
20.00 uur markeren door in het dorpshuis in Den
Andel op feestelijke wijze de
participatieovereenkomsten te ondertekenen.
Op 9 maart start de installateur met de plaatsing
van de panelen. Kort daarna begint het
produceren van duurzame Andelster stroom.
Op 24 april om 16.00 uur wordt het zonnedak officieel geopend door niemand minder dan onze
eigen burgemeester Henk Jan Bolding.
Ook belangstelling om deel te nemen? Er is nog plek. Klik hier voor informatie over het project.
Op onze website vindt u ook de te tekenen participatieovereenkomst.

Belangijke datum: 5 maart 2020 om 20.00 uur - gezamenlijk
ondertekenmoment overeenkomsten te Den Andel.

Warmtebeeldcamera
Afgelopen januari hadden we de warmtebeeldcamera tot onze beschikking. Iedereen die zich
heeft opgegeven heeft hem kunnen benutten en daarmee warmtelekken in de woning kunnen
ontdekken.
Veel bevindingen werden al verwacht. Op de linker afbeelding hierboven is goed te zien dat de
vloer koud is en de warmte in de met kleding gevulde kastjes blijft hangen.
De interpretatie blijkt af en toe nog wat extra aandacht nodig te hebben. Heeft de hond op de
foto ernaast een erg koude of een natte neus?
Al met al was het een leerzame en vooral ook leuke ervaring. Wellicht voor herhaling vatbaar.

ACTIE: Win een tocht met
een Marenboot
Als coöperatie zijn wij (via de GrEK) eigenaar van
onze eigen 100% groene en lokale
energiemaatschappij Energie VanOns. OOk dit jaar
ontvingen we van de Consumentenbond een 10
voor duurzaamheid.
Voor iedereen die via de HEC of DASEN energie
afneemt bij Energie VanOns ontvangen wij een
vergoeding. Dit kan oplopen tot € 75,00 per jaar.
Ook geldt: hoe meer klanten zich aansluiten, hoe groter en sterker de lokale beweging voor
groen en lokaal wordt.
Daarom bieden wij aan: maak iemand klant bij Energie VanOns en win een gratis middagtocht
met een echte GRUNN-boot: Marenboot in Wehe den Hoorn. Geniet van de rust en ruimte in
ons mooie Hogeland. U kunt zich hiervoor opgeven via welkom@hogelandstroom.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

