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Dit is de zevende nieuwsbrief van de Energie Coöpera�e Ten Boer in 2020. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook
te volgen op de website www.ectb.nl

� Algemene ledenvergadering
Zoals het nu lijkt zullen we op dinsdag 20 oktober as om 20.00 uur de eerste algemene ledenvergadering houden
in het Dorpshuis in Ten Boer. De stoelopstelling is volgens het vigerende corona beleid.
Een van de belangrijke punten is de stand van zaken van het zonnepark Fledderbosch. De leden ontvangen �jdig
de benodigde stukken.

� Jongeren en de energietransi�e
De provincie Groningen is op zoek naar enthousiaste jongeren die mee willen werken aan de regionale ac�e agen-
da voor klimaatadapta�e. Ze zoeken per gemeente drie jongeren. Kent u geïnteresseerde jongeren? Ze kunnen
zich aanmelden via de onderstaande link: h�ps://klimaatadapta�egroningen.nl/groningse-jongeren-maken-de-al-
lereerste-regionale-ac�e-agenda-voor-klimaatadapta�e-in-de-wereld/

� Spel Junior energiecoach
Doe gra�s mee met Junior Energiecoach!

Want met energie kun je lachen

Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin. Je leert er van alles over energie, geld en het
milieu en het is ook nog eens goed voor je portemonnee. Gedurende vijf weken ontdekken kinderen (7-12 jaar)
en hun ouders dat thuis energie besparen niet ingewikkeld, saai of duur hoe� te zijn. Zo ga je op lampenjacht en
op stekkerexpedi�e en valt er elke week een prijs te winnen. Ook zijn er ieder week nieuwe filmpjes met het van
TV bekende Varkentje Rund.

Meld je nu aan!
Ben je enthousiast en wil je meedoen? Schrijf je dan voor 27 september in op
www.juniorenergiecoach.nl/meedoen
De start van het spel is op 3 oktober en na afloop krijg je een tas met leuke goodies.
Deelname is gra�s voor inwoners van de gemeente Groningen.

� Onderzoek Woldwijk
Bewoners van Woldwijk willen graag los van het elektriciteitsnet komen. Vijf studenten van de Hanzehogeschool
gaan in de komende maanden onderzoeken of dit haalbaar is. Het onderzoek moet ook opleveren of dit een
nieuw ECTB-project kan worden.

https://www.ectb.nl
https://In deze coronapauze willen we u toch informeren over de zaken die wel doorgaan. 
Allereerst hopen wij van harte dat u gezond bent gebleven.
In de media is over energie nogal van gedachten gewisseld. Vooral de regionale energiestrategie (RES) kreeg daarbij veel aandacht. Over de bekendheid van dit plan en de communicatie daarover zijn de meningen gedeeld. Met name het artikel in het Dagblad van het Noorden van Martin Ettema uit Loppersum sprak ons zeer aan. De essentie daarvan is dat de beste communicatie het contact van mens tot mens is. Onze leden en andere belangstellenden helpen ons het beste door de ECTB te promoten als het zo uitkomt. Gespreksonderwerp kan zijn het zonnepark Fledderbosch. Ons streven is dat de ECTB namens inwoners van Ten Boer voor 50% eigenaar wordt. De wijze waarop we dat willen bespreken we graag met zoveel mogelijk mensen. U bent al lid van de ECTB voor �10 per jaar of gratis als u gas en stroom afneemt van Energie VanOns, het groenste energiebedrijf van Nederland dat zijn winst in de regio besteedt aan groene duurzame projecten.
Als u het artikel van Dhr. Ettema wil lezen kan dat op  https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Betere-communicatie-Steun-liever-co�peratie-25669029.html

https://klimaatadaptatiegroningen.nl/groningse-jongeren-maken-de-allereerste-regionale-actie-agenda-voor-klimaatadaptatie-in-de-wereld/
https://klimaatadaptatiegroningen.nl/groningse-jongeren-maken-de-allereerste-regionale-actie-agenda-voor-klimaatadaptatie-in-de-wereld/
https://www.youtube.com/watch?v=fsPILI4TR3o&feature=youtu.be
https://www.juniorenergiecoach.nl/meedoen

