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Dit is de elfde nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2021 en de vij�igste nieuwsbrief van de ECTB
waarvan Henk Tuinema al die keren de lay out hee� verzorgd als vrijwilliger. Ook onderhoudt Henk onze website.
De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te volgen op de website www.ectb.nl

� De groene koelkast
Bij twee huishoudens in Ten Boer zijn energiezuinige koelkasten geplaatst en zijn de oude apparaten voor verant-
woorde sloop meegenomen door de installateur. Daarnaast zijn er vier huishoudens bezocht die mee gaan doen.
Helaas duurt het allemaal langer dan we verwach�en. De reden daarvoor is wel bekend, maar voor de deelne-
mers wel teleurstellend. De procedure is begin juni gestart en eind november is de eerste koelkast geplaatst. Een
aantal gezinnen kan nog deelnemen voordat de hele procedure wordt geëvalueerd. Op onze website www.ectb.nl
staat de nodige informa�e over dit project.

� Energie VanOns
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van Energie VanOns
“Yes, voor het vierde jaar op rij staan we op nummer 1 in de groene stroomranking! Energie VanOns scoort ook in
2021 de maximale score van 10 én staat helemaal bovenaan. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise
onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eer-
ste plaats. We zijn ontze�end trots op deze mooie uitslag.” Meer informa�e op: energie.vanons.org/nieuws/vier-
de-keer-op-rij-op-1-in-de-stroomranking-consumentenbond/

� Energiebesparing
Nu de energieprijzen zo hard s�jgen is energiebesparing een belangrijk onderwerp geworden. De meest snelle en
eenvoudigste manier om energie te besparen is door de thermostaat van de cv-ketel op 60°C te ze�en. Urgenda
hee� voor deze heel eenvoudige handeling instruc�e video’s gemaakt die u kunt bekijken op www.zetmop60.nl.

� Energiecoach
Sandra Dirks is begonnen met haar werk als energiecoach in Ten Boer. Omdat het hele proces van een bezoek aan
voorbereiding, inspec�e en afronding ongeveer 8 uur in beslag neem zal ze voorlopig per week een bezoek plan-
nen. De organisa�e is in handen van Grunneger Power. Sandra is bereikbaar op: energiecoach@ectb.nl

� Bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld wordt er veel aandacht van het bestuur gevraagd voor het project
Fledderbosch. Voortschrijdende kennis levert andere inzichten op. Het gaat ook echt ergens over, een park van 90
ha met een energieproduc�e voor ongeveer 20.000 huishoudens. De �jddruk wordt veroorzaakt door de toezeg-
ging van Enexis/Tennet dat het park kan worden aangesloten op het openbare net. Het is voor het bestuur van de
ECTB een complexe zaak waarbij veel belangen spelen. Tot half januari is er een pauze omdat het bestuur niet
compleet is. De oproep voor meer ondersteuning herhalen we nog maar eens.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022 toe. Met u hopen we van harte dat het
volgende jaar ons een defini�eve oplossing brengt voor de corona perikelen.
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