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Nieuw project in
Kloosterburen
Na het succes van het zonnedak in Zuurdijk en Den
Andel starten we een nieuw project.
Deze keer gaat het om een zonnedak in
Kloosterburen. De panelen komen op het dak van
het sociaal wooncomplex van de Coöperatie
Klooster & Buren ‘Het Oldeheem’.
In totaal worden op dit dak 200 zonnepanelen geplaatst. Hierdoor ontstaat ook op deze locatie
een lokaal zonnepark waar de komende 15 jaar energie wordt opgewekt in en voor onze eigen
buurt.
Bewoners in het gebied met postcode 9964, 9965, 9967, 9968, 9977 en 9978 kunnen
certificaten kopen voor €49,- per certificaat. Er zijn 225 certificaten.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar welkom@hogelandstroom.nl of lees meer op onze
website.

Energie VanOns weer een dikke
10!
Voor het derde jaar op rij mogen we onze eigen
energiemaatschappij Energie VanOns feliciteren met een
dikke 10 in de jaarlijkse stroomranking.
De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van
stroomleveranciers en zet Energie VanOns in 2020 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. We
zijn ontzettend trots dat de eigenzinnige aanpak wederom wordt beloond.
Lees meer

Wist u dat:
Op de website www.slimmebuur.nl allerlei informatie en praktische tips worden uitgewisseld
over duurzame oplossingen voor thuis.

Algemene Ledenvergaderingen van dit najaar weer
gehouden
Voor zowel het project Zuurdijk als voor Den Andel zijn de ALV’s geweest. De opkomst was wat
minder dan dat we bij de gewone vergaderingen gewend zijn, maar via Zoom lukte het toch
prima.
Voor de pauze werden de financiën, kascommissie en andere zakelijke dingen behandeld, na
de pauze kwamen de sprekers aan bod. Op 28 oktober sprak Brenda Harsveld van de
Groninger Energie Koepel over de RES – de Regionale Energie Strategie in onze provincie.
Op 5 november nam Bert Veld ons mee in tien jaar werken aan gasloos wonen. Beide keren
was het goed mogelijk om van gedachten te wisselen.
Aftredend en herkiesbaar was Jan Hink als voorzitter, en ook dat is in de ALV besloten.
Hopelijk de volgende keer weer offline.

Hogelandster Energie Coöperatie
Schouwerzijlsterweg 4
9961TA Mensingeweer
www.hogelandstroom.nl
welkom@hogelandstroom.nl

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.

