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Voortgang project Woldwijk
Volgende week wordt begonnen met het leggen van de panelen. De aansluiting op het net is nu afhankelijk van
Enexis. Al met al een frustrerende zaak. De opdrachtbevestiging is in november al aan Enexis gegeven. Toen is
toegezegd dat de levertijd 5 maanden zou zijn.



Het tweede project
Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen voor het tweede project binnen. Dat wordt waarschijnlijk een tweede dak
met zonnepanelen. Het bestuur is bezig zaken hieromtrent in kaart te brengen.
Het voornemen om 2 kleine windmolens te plaatsen is voorlopig in de wachtkamer gezet. De prijs van een geproduceerde kWh via windmolens ligt royaal boven die van een kWh uit zonne-energie.



Zonnepark in Garmerwolde
De ECTB is samen met Dorpsbelangen Garmerwolde, Dorpsbelangen Ten Boer en Dorpsbelangen Woltersum bezig te onderzoeken of deelname aan de aanleg van een zeer groot zonnepark nabij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde haalbaar is. De motivatie hiervoor is dat we willen voorkomen dat veel van de financiele opbrengsten
ten goede komen aan investeerders van elders i.p.v. bij de inwoners van onze gemeente.
Het is een complexe situatie met grote financiele belangen en risico’s. De ECB laat zich ondersteunen door de
Groninger Energiekoepel en de Natuur- en Milieufederatie Groningen.



Vrijwilligers voor educatie en voorlichting
Als ECTB willen we meer dan panelen leggen. Voorlichting over het belang van maatregelen op het gebied van
duurzaamheid willen we graag ter hand nemen. Het ontbreekt ons echter aan mensen die dit kunnen en willen
doen. De Groninger Energiekoepel (GrEK) organiseert een cursus hierover. Zie de informatie hieronder.
Als u ervoor voelt kunt u zich bij ons opgeven; info@ectb.nl. Wij zorgen voor de rest.

De tekst van GrEK
“Het doorgeven van een schone wereld aan je kinderen of kleinkinderen is een veelgehoorde motivatie bij initiatiefnemers van energiecoöperaties.
Maar waarom wachten, als we daar nu al mee kunnen beginnen?
De Groninger Energie Koepel heeft een aantal lessen bedacht die kinderen van de basisschool spelenderwijs vertrouwd maken met duurzame energie.
We hebben leskisten, waarmee groep 7 en 8 aan de slag gaan met windenergie, zonnecellen en aardwarmte. We
maken elektriciteit uit aardappels en citroenen en zonneoventjes met aluminiumfolie en met de kleuters lezen en
beleven we het verhaal van Pieter Prikkel, die warm moet proberen te blijven omdat ie ruzie met de zon gemaakt
heeft.
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De lessen zijn afgelopen jaar ontwikkeld en gegeven door Jantine Koppert en Martin van der Kooij van GrEK op
diverse scholen in de provincie.
Deze lessen waren voor buurkracht Loppersum, energiecoöperatie Durabel en energiecoöperatie Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam een mooie gelegenheid om hun activiteiten meer bekendheid te geven aan kinderen en
hun ouders.
Die samenwerking in de klassen werkte zó goed, dat we dat lesmateriaal nu ook aan willen bieden voor alle coöperaties en buurkrachtgroepen.
We organiseren daarom op dinsdagavond 26 juni en dinsdagavond 3 juli van 19:30 uur- 22:00 uur twee workshops, waarop we voordoen hoe je de lessen zelf kunt geven.
Op 26 juni komt de onderbouw aan de beurt. Op 3 juli volgt de bovenbouw
We demonstreren de lessen en laten een filmpje daarover zien, maar geven ook tips over je hoe met een groep om
moet gaan, welke vragen je kunt verwachten, omgaan met bepaalde zaken zoals veel vragende kinderen, pre-pubers, niet willen gaan zitten enz., enz.”
Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij jantine.koppert@grek.nl
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