Beste Groenkracht leden,
Postcoderoos daken 4 en 5.
24 juli was de opening van ons nieuwe postcoderoos project. Met twee daken aan de
Hartebroekseweg in Groenlo waarop samen 552 panelen. Panelen die ongeveer 30% meer energie
per stuk opleveren dan 4 jaar geleden en desondanks in prijs gedaald zijn. Daardoor konden we voor
de 552 panelen 650 certificaten uitgeven. Zo helpen we samen een beetje mee aan energieneutraal
worden.
Er zijn nog wat kinderziektes. De dataverbinding van één van de daken valt soms uit. De daken
produceren dan wel gewoon en de meter loopt gewoon maar we kunnen niet van een afstand de
productie correct uitlezen. We zijn bezig dat te verhelpen. We willen jullie wel laten meekijken naar
de productie op de monitoringssite maar dat levert op dit moment te veel vraagtekens op. Neem een
kijkje op onze nieuwe website om te zien hoe onze postcoderoos installaties presteren.

Nieuwe website.
Ja we hebben een nieuwe website. De oude was gebouwd met inmiddels verouderde software en
was voor ons moeilijk te onderhouden. Ook voldeed de site niet aan de nieuwste veiligheidseisen.
Met hulp van enkele van onze leden en de dochter van één van hen hebben we deze site voor lage
kosten kunnen realiseren en zijn de jaarlasten lager.
Ondanks dat de nieuwe website veel gemakkelijker te onderhouden is zou iemand die ons daarbij wil
helpen welkom zijn. Graag contact opnemen met voorzitter of secretaris.
Neem eens een kijkje op de site: https://www.groenkracht-groenlo.nl/
En kijk dan ook eens goed naar het nieuwe onderdeel elektrische deelauto’s.

Elektrische deelauto’s.
Veel van onze leden zal de gedachte van het meehelpen aan energieneutraal worden na aan het hart
liggen. De elektrische deelauto kan daaraan een flinke bijdrage leveren. Misschien is het iets voor u
of kent u iemand waarvoor dat echt iets zou zijn. CO2 uitstoot verminderen combineren met
rendement. Praat er eens over. Maak er mensen op attent. Het is de bedoeling dat er nog dit jaar
drie gaan rijden in Groenlo.

Jaarvergadering.
Door Corona hebben we dit jaar nog geen jaarvergadering gehouden. Nu willen we dat toch doen bij
Marveld in “de Schoppe”. Hou in uw agenda vrij maandagavond 9 november. Nader bericht volgt.

Grootschalige energieopwekking.
Er zijn in de omgeving plannen in de maak voor grootschalige energieopwekking. Op dit moment
zonnepanelen op landbouwgrond en misschien later ook windmolens. Het is de bedoeling dat er 50%
lokaal eigendom wordt gerealiseerd. In eerste instantie zou Groenkracht de organisatie hiervan op
zich nemen. Bij nader inzien is het echter verstandiger om hiervoor een aparte coöperatie op te
richten. Agem neemt hierbij het voortouw maar wil graag dat Groenkracht is vertegenwoordigd door

minimaal een lid. Heb je belangstelling om zitting te nemen in deze nieuw op te richten coöperatie,
laat het ons dan weten.

Duurzaamheid.
D-team
Binnen de Groenkracht statuten staat een paragraaf dat Groenkracht aandacht zal besteden aan
duurzaamheid. Behalve de energiebeurs van vorig jaar in de Mattelier is aan dit onderwerp nog niet
veel aandacht besteed. Naast het Autodelen TEAM willen we daarom heel graag een

Duurzaamheid TEAM oprichten. Het is de bedoeling dat we met het D-team eerst een
brainstormsessie gaan houden om te zien hoe we met dit onderwerp aan de slag kunnen gaan. Ook
is er voor dit D-team een budget beschikbaar!
Wie doet er mee? info@groenkracht-groenlo.nl

Excursie duurzaam wonen.
Alle leden van Groenkracht zijn uitgenodigd door ons Groenkracht lid Redmer Bakker om bij hem
thuis op excursie te komen.
Redmer woont in Eibergen in een monumentaal pand wat hij zo veel mogelijk heeft verduurzaamd
met een scherp oog voor zowel kosten als baten en subsidies.
Hij verstookt nu nog slecht 90m3 gas op jaarbasis, Wie wil dat niet????. Hij gebruikt daarvoor naast
verschillende vormen van isolatie ondermeer een hybride warmtepomp, zonneboiler, openhaard op
CV en een buffervat.
Redmer wil graag zijn ervaringen en kennis met iedereen delen. (maximaal 6 personen per keer)
Heb je belangstelling voor deze excursie: meld je aan info@groenkracht-groenlo.nl.
Afhankelijk van de aantal aanmeldingen gaan we groepjes van 6 samenstellen en dit in oktober /
november organiseren.

Hier opgewekt.
Ieder jaar wordt er in November in het Spant in Bussum een congres gehouden over lokale duurzame
energie initiatieven. Vanuit het bestuur wilden we dit jaar graag aan een beperkt aantal mensen (20)
de mogelijk geven om aan dit evenement deel te nemen. Helaas: Corona gooit roet in het eten.
Op woensdag 18 tot en met vrijdag 20 november organiseert het platform een evenement waar veel
inhoudelijke kennis over duurzaamheid te halen is.
Door Corona zal dit evenement grotendeels online plaatsvinden, aangevuld met offline sessies in
klein gezelschap op locatie. Heb je belangstelling hieraan deel te nemen? Bekijk voor meer info de
website https://www.hieropgewekt.nl/evenement-hier-opgewekt en meld je aan.
Veel plezier en laat wat van je horen. We zijn zeer benieuwd naar je bevindingen.

