Beste leden

Postcoderoos nieuws.
Wij hebben al jaren de wens het productiejaar van een postcoderoos gelijk te laten zijn aan een
kalenderjaar. 15 januari ontvingen wij een brief van de belastingdienst die hiervoor toestemming
geeft door een aanpassing van de “spelregels”.
Daar gaan we direct gebruik van maken. Zodoende krijgen bezitters van certificaten postcoderoos 2
(Marianum) de komende maanden een teruggaaf energiebelasting over de periode 9 mei 2020 tot
en met 31 december 2020 en bezitters van certificaten postcoderoos 1 over de periode 9 november
tot en met 31 december. Ook Agem is hier heel blij mee al zal het deze eerste keer wat extra werk
zijn. Voor wie geen slimme meter heeft: het betekent ook dat u een verzoek krijgt uw meterstanden
door te geven.

Excursie.
Ons lid Redmer Bakker is het gelukt een huis dat onder monumentenzorg valt goedkoper warm te
stoken en met heel weinig gas. Hij is bereid excursies te geven om te laten zien hoe. Enkelen zijn al
op excursie geweest en toen gooide Corona weer roet in het eten. Enkele tips:
• Breng in beeld waar je het meeste warmte verliest. Dat kan goed in de winter op een koude
dag met een warmtebeeld camera. Redmer heeft zo’n camera voor op een android
smartphone en wij hebben er een besteld voor op een iphone. Je kunt ze huren voor € 25 per
dag. Meld je aan via info@groenkracht-groenlo.nl en zet er een dag bij dat je deze graag zou
huren.
• Als je wil zien of je zonder gas zou kunnen of met veel minder gas: Zet dan de temperatuur
van het water van de verwarmingsketel op maximaal 55 graden Celsius en combineer dat
met ventilatortjes op de radiatoren. Als je dan bij -10 graden en de verwarming de hele dag
aan het huis goed warm kunt houden kun je met een warmtepomp verwarmen.
U kunt zich nog opgeven voor zo’n excursie voor wanneer de regelgeving rond Corona het weer
toelaat. Er staan al enkele mensen op de wachtlijst.

GROENKRACHT WIL GRAAG AAN DE SLAG MET HET THEMA DUURZAAMHEID.
Heb jij een leuk idee en wil je hiermee aan de slag, laat het ons weten.
info@groenkracht-groenlo.nl

Wij ondersteunen jou idee!

Zet ‘m op 60.
Er is een landelijke actie op komst waarbij een energie cooperatie € 2.500 kan verdienen als het lukt
60 leden voor 1 maart te bewegen de maximum temperatuur van hun cv-ketel te verlagen naar 60
graden Celsius. Te bewijzen door een selfie te sturen met je cv-ketel op de achtergrond. Dat
terugzetten van de maximum temperatuur bespaart veel CO2 uitstoot en zorgt voor veel minder
verbruik van aardgas. Enkele jaren geleden op onze jaarvergadering beweerde Roy Jansen in zijn
lezing al hetzelfde. Zie https://zetmop60.nl/ daar is allerlei informatie te vinden en staan links naar
instructie video’s.

GROENKRACHT BEGEEFT ZICH OP TERREIN VAN BOSONTWIKKELING.
Ja beste leden van Groenkracht, jullie lezen het goed.
Op 20 Januari was de online KICK OFF van de werkgroep onder leiding van Paul Wallerbos die zich
gaat inzetten voor meer bomen en bosontwikkeling in Groenlo en omgeving. Er zijn al percelen
aangeboden voor nieuwe bosaanplant. Heb jij een leuk idee of wil je ook meedoen: stuur een mailtje
naar info@groenkracht-groenlo.nl.

GROENKRACHT VOOR MEER GROEN IN GROENLO.
Daarmee eren we de naam van ons stadje!

WIE GAAT ERMEE NAAR OSLO??????
Door enkele leden van Groenkracht is het idee opgepakt om een bezoek te brengen aan de autovrije
stad OSLO. Natuurlijk vliegen we niet maar gaan met elektrische auto’s. We denken aan de periode
begin mei/half Juni. Bij voldoende deelname kunnen we er een rally van maken, deze keer niet wie
het snelste is, maar wie met de minste stroom een bepaald traject aflegt.
Verder eens kijken hoe een autovrije stad eruit ziet en een gesprek hebben met mensen die
betrokken zijn/waren bij het realiseren van deze autovrije binnenstad en naar hun ervaringen
luisteren.
WIE doet er mee? (uiteraard alleen met elektrische auto’s en heb je er geen, Groenkracht heeft er 3)

WIE WIL DIT MEE ORGANISEREN?
Laat het ons weten. info@groenkracht-groenlo.nl

