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Beste buurtbewoners, 

Met een aantal buren hebben we contact gehad met de Nuenense coöperatie Morgen 
Groene Energie omdat wij geïnteresseerd zijn in zonnepanelen op ons dak. De bewoners 
van huizen met zonnepanelen wekken voor een deel hun eigen elektriciteit op en besparen 
zo aanzienlijk op hun energierekening. Investeren in zonnepanelen is rendabel, maar het exacte rendement hangt 
uiteraard af van uw specifieke situatie. Op dit moment is nog subsidie beschikbaar, waardoor de terugverdientijd 
extra aantrekkelijk is. 

Naast de realisatie van zonnepanelen denken we ook na over het vervangen van de dakpannen. Een combinatie 
van dakpannen vernieuwen en zonnepanelen realiseren ligt daarmee voor de hand. Ook bestaan er zogenoemde 
indak-oplossingen waarbij de zonnepanelen als het ware in de plaats van de dakpannen worden gerealiseerd. 

Door de vraag te bundelen kan mogelijk extra voordeel worden behaald en hoeven we niet allemaal ‘het wiel op-
nieuw uit te vinden’.  

Morgen Groene Energie is een belangenbehartiger en heeft geen winstoogmerk. Graag vertellen de vrijwilligers 
van Morgen Groene Energie tijdens een voorlichtingsbijeenkomst meer over het opwekken van eigen groene 
stroom met zonnepanelen. Daarbij wordt ingegaan op de techniek en natuurlijk ook op het financiële plaatje. Ook 
staan we expliciet stil bij de vervanging van de dakpannen. 

Vooralsnog vindt de bijeenkomst  plaats op 1 november om 19.30 uur. 

Dit bericht is een vooraankondiging. Binnenkort krijgt u een definitieve uitnodiging waarin ook de plaats van bij-
eenkomst zal worden vermeld. 

Met vragen kunt u terecht bij: Bas Smouter (bas.smouter@onsnet.nu) of Jacco Den Hartog (j.denhartog02@onsnet.nu) 

Klimaatstraatfeest: doet u weer 
mee ? 

Op 21 november start de vijfde 
editie van het Klimaat-
straatfeest, de grootste en leuk-
ste energiebesparingswedstrijd 
van Nederland. Doel van dit 
feest is om met onze buurt 
'klimaatstraatpunten' verzame-
len en als beloning een grote 
kans op een gesubsidieerd kli-
maatstraatfeest ! 

Klimaatstraatpunten kunnen 
verdiend worden door met de 
buurt energie te besparen. De 
spelregels en de mogelijkheid 
om u aan te melden vindt u hier: 
www.klimaatstraatfeest.nl 

Onlangs ben ik mede-eigenaar geworden van een windmolen via 

de Windcentrale. Ik was één van de eersten die een stukje wind-

molen (Winddelen) kocht. Hiermee branden straks mijn lampen 

thuis op groene stroom uit m¹n eigen molen! 

Het leuke aan Winddelen is dat je niet alleen een concrete bij-

drage aan een beter milieu levert, maar dat ze ook financieel 

aantrekkelijk zijn! Je hebt minimaal 16 jaar geen last meer van 

stijgende energieprijzen (dat is mooi; de afgelopen 10 jaar zijn ze 

verdubbeld) en ze leveren een flinke besparing op. 

Er zijn inmiddels 3.000 mensen die de eerste molen hebben ge-

kocht. Een tweede windmolen wordt nu in delen vóór december 

verkocht; en op = op. Als deze verkocht is, produceren we vanaf 

januari onze eigen stroom. 

Misschien is dit ook iets voor jou? Winddelen koop je in een paar 

minuten online: http://www.windcentrale.nl. Daar vind je ook 

meer informatie over hoe het precies werkt. 

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt! 

 

Bert Kalisvaart, e-mail: bertkalisvaart@gmail.com 
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