
 
 
Buurtvereniging “De Meenthe” is nieuwsgierig naar groene initiatieven in de eigen buurt. 
Onderstaande voorlichtingsavond met spelelement wordt vrijblijvend georganiseerd voor onze 
wijk. Wij kunnen ons hier laten informeren over het “postcoderoosproject”, dus stel die vragen 
en weeg, net als bij het onderstaande WE-ENERGY game, uiteindelijk alles tegen elkaar af! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De Meenthe Energieneutraal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij, Stichting De Duurzame Toekomst, zijn benieuwd wat u als buurtbewoner voor 
mogelijkheden ziet om De Meenthe energieneutraal te maken. 
 
Er wordt in de Meenthe door de vof Samsom, melkveehouder, samen met Energiecoöperatie de 
Toekomst een Postcoderoosproject gerealiseerd om een eerste stap te zetten naar het lokaal 
opwekken van electriciteit. Dit postcoderoosproject bestaat uit 180 zonnepanelen. Zonnepanelen 
op het dak van een ander. De overheid garandeert dat iemand 15 jaar lang de energiebelasting 
terug krijgt over de elektriciteit die door deze panelen worden opgewekt. Voor een zonnepaneel 
van 250 euro betekent dit 15 jaar lang een uitkering van ca. 30 euro per jaar. 
Ook u kunt aan hieraan deel nemen. 
Maar dit betekent natuurlijk niet dat de gehele buurt daardoor energieneutraal is.  
Daarom nodigen wij  U uit om het WE-ENERGY game te spelen. 
Een spel dat al door meer dan 5000 mensen in 8 provincies is gespeeld, één keer eerder 
in Wolvega bij Home Center. Als buurtbewoners ga je samen proberen de buurt energieneutraal 
te maken. De één wil dat door isoleren van woningen of het leggen van zonnepanelen op daken. 
De ander door het plaatsen van een windmolen of een biovergister. 
Samen komen we er wel uit. 
 
Het aantal deelnemers is maximaal 50 personen. De buurtvereniging krijgt als bijdrage voor elke 
deelnemer aan deze avond 10 euro voor twee AED’s die men aan wil schaffen en ELKE 
deelnemer krijgt van Stichting de Duurzame Toekomst een stukje van een zonnepaneel* in het 
postcoderoosproject dat 15 jaar lang rendement oplevert. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum: donderdagavond 6 juni    Aanvang: 19.30 uur   Locatie: Kantine Skeelerbaan Lindenoord 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meld u voor 3 juni aan via email of telefoon bij Stichting de Duurzame Toekomst: 
twaldus@gmail.com of bel Thijs Waldus op 0561-441189. 

Informatie over: 

We-Energy game vof Samsom         Energiecoöperatie de Toekomst 

www.we-energy.eu                www.loonbedrijfsamsom.nl        www.ecdetoekomst.nl 

 

VOL  IS VOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Op de site van EC de Toekomst kunt u dagelijks zien hoeveel aanmeldingen er al zijn !  

 

* maximaal twee per adres * min. leeftijd 16 jaar 
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