
Geachte dorpsgenoot, 

Onze aardbol schreeuwt om verlaging van de CO2-
concentratie in de lucht om de klimaatveranderingen en alle 
daaruit voortvloeiende ellende tot staan te brengen. 
Zuidwolde kan hieraan meehelpen. De energiewerkgroep is 
van mening dat het mogelijk moet zijn om in de 
eerstkomende vijf jaar onze stroom geheel te vergroenen en 
tegelijkertijd onze gasbehoefte 20% te laten dalen. Dat is 
goed voor het klimaat èn ook goed voor uw portemonnee !! 
Dat kunnen we alleen maar samen! Doet u ook mee ?! 

Op 7 december doen wij verslag van onze activiteiten in het 
afgelopen jaar, belichten de achtergronden van het 
klimaatprobleem en ontvouwen onze plannen. 

We richten een Energiecoöperatie op om energiebesparing te 
stimuleren en groene energie te produceren. 
De geproduceerde stroom wordt verkocht aan Noordelijk 
Lokaal Duurzaam (NLD): de enige groene, coöperatieve 
energiemaatschappij in het noorden. Directeur Jaap Hoeksema 
komt de NLD aan u voorstellen. Onze inkomsten worden weer 
in het dorp besteed, energiegeld blijf zo hier en verdwijnt niet 
naar het buitenland. Zo investeren we samen extra in onszelf ! 

We nodigen u uit om lid te worden van onze coöperatie, en 
ZonDelen te kopen als u onvoldoende geschikt dak heeft voor 
zonnepanelen: dat levert volgens de postcoderoos subsidie-
regeling 15 jaar lang hoge belastingkorting op! 

Kom luisteren en meepraten op 7 december as., word lid  èn 
actief binnen de coöperatie: vele handen maken licht werk. Op 
naar een groen Zuidwolde! Graag tot 7 december as. 

Arnold Simons, voorzitter Energiewerkgroep PBZ 
 

 

UITNODIGING	
 
voor de bijeenkomst van de Energiewerkgroep PBZ : 
 
 
op 7 december 2016 
in Het Anker, Pastorielaan 30, Zuidwolde 
 
 
Programma 
19.30 inloop met koffie 
20.00 welkom : Arnold Simons 
20.05 de klimaatproblematiek : Arnold Simons 
20.25 de postcoderoos van Zuidwolde : Bert de Jonge 
20.45 NLD : Noordelijk Lokaal Duurzaam 
  Jaap Hoeksema, directeur NLD 
21.00 pauze 
21.20 oprichting Energiecoöperatie: bekendmaking 

van de naam, doelen, financiën en discussie  
21.45  sluiting, gelegenheid tot inschrijven en 

bestellen 
 
Lees meer op de PBZ-website :  
http://www.pbzuidwolde.nl/index.php/werkgroepen/werk
groep-alternatieve-energie 
 
Voor contact : e-mail  : energie@pbzuidwolde.nl 
 
 
 
 

 



“We hebben de aarde niet geërfd van onze 
voorouders, maar we lenen de aarde van onze 

kinderen” 
 
 

 
 
 

" Als de laatste vis gevangen is, de laatste 
boom geveld en de laatste rivier vergiftigd 
is, zul je erachter komen dat je geld niet 

kunt eten". (Indianenopperhoofd Seattle in 
een toespraak voor de Amerikaanse Senaat 

in 1850) 
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