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Wij zijn WEC 
Woltersum van gas los 

Sinds 25 augustus is het officieel: Woltersum heeft 
een eigen energiecoöperatie! Onder leiding van Kees 
Westeneng als voorzitter, Laurens Mengerink als 
penningmeester en Taco Oldenburger als secretaris 
is het onze missie om Woltersum duurzaam en 
toekomstbestendig te maken.  

Dit willen we bereiken door woningen 
energiezuiniger te maken en lokaal energie op te wekken. Zo krijgt iedereen in het dorp een 
betaalbare energierekening. Daarnaast zetten wij ons in om andere duurzame initiatieven te 
realiseren in en om het dorp. We denken hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van de kerk, een 
elektrische dorpsauto, koppelkansen bij versterkingsadvies en een windmolen voor het dorp. Het 
belangrijkst voor de WEC is dat alle Woltersummers aan deze initiatieven mee kunnen doen. Als 
coöperatie zijn we er voor en door Woltersum. Binnenkort kunnen we meer vertellen over hoe jij 
mee kan doen en lid kan worden van de WEC. Maar je mag altijd alvast contact met ons opnemen!   

Enquête Hanzehogeschool 
Wat willen Woltersummers? 

Om in kaart te brengen wat Woltersummers echt belangrijk vinden in de energietransitie en hoe 
iedereen dat voor zich ziet, willen we graag een enquête uitvoeren in het hele dorp. Zo kunnen we 
iedereen horen en om zijn of haar mening vragen over duurzaamheid en een energieneutrale 
toekomst. Zitten jullie wel te wachten op een dorpsauto? En zijn jullie meer voor collectieve of 
individuele oplossingen? Met al die informatie kunnen we goed voorbereid aan de slag voor het 
hele dorp. Studenten van de Hanzehogeschool zullen de enquête uitvoeren en bij iedereen langs 
gaan. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer en 
hoe dit precies zal gaan gebeuren.  
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Deze nieuwsbrief is geprint op papier gemaakt van 100% landbouwafval. 

Koppelkansen 
Versterken én verduurzamen 

Binnenkort valt er bij iedereen een versterkingsadvies op de deurmat. Dit betekent voor veel 
mensen een verregaande verbouwing, voor anderen een relatief eenvoudige ingreep. De WEC wil 
ook hier graag bij helpen, door het versterkingsmoment aan te grijpen om tegelijkertijd advies te 
geven over hoe je jouw woning structureel kan verduurzamen. Tijdens het opstellen van het plan 
van aanpak voor een woning kan een energiecoach of EPA-adviseur meedenken, informeren over 
subsidies en adviseren over duurzame oplossingen.  

Wist je dat Woltersum een eigen energiecoach heeft? Taco Oldenburger is opgeleid door 
Grunneger Power en adviseert je gratis en vrijblijvend over verduurzaming van je huis. Hij komt bij 
je langs en bespreekt allerlei (laagdrempelige) maatregelen in en om het huis die de 
energierekening omlaag brengen of het comfort omhoog. Neem vooral contact op als je dat wat 
lijkt. Stuur een mailtje naar energiecoach@woltersumenergie.nl of een Whatsapp naar 06-

lamp en -19145064. Dan krijg je meteen een leuke tas vol met energiebespaarders, zoals een led
tochtstrips!  

Een EPA-adviseur levert meer bouwkundig maatwerkadvies. Hij kijkt en berekent hoe jouw huis 
het beste geïsoleerd, verwarmd en geventileerd kan worden. De adviseur brengt zo in kaart hoe je 
energie kunt besparen, wat je daarvoor moet investeren en op welke termijn je die investering 
terugverdient. De WEC wil er voor zorgen dat er bij ieder huis in Woltersum een EPA-adviseur 
betrokken wordt. Onze energiecoach Taco kan optreden als tussenpersoon en helpen om een 
geschikte EPA-adviseur te vinden.  
Bemaling Lustige Maar 
Schoon water met behulp van schone energie 
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Uit de overleggen van de dorpsvernieuwingtafel is een mooie samenwerking 
ontstaan tussen de thematafels Verkeer en Openbare ruimte en Duurzaamheid. Samen met 
Verkeer en Openbare ruimte onderzoeken we of we de Lustige Maar op een duurzame manier 
kunnen bemalen. Bijvoorbeeld door een zonnepaneel of een klein windmolentje.  

Contact 
Heb je goede ideeën, vragen of wil je graag meedoen? Neem dan vooral contact met ons op. Dat 
kan door een mail te sturen naar info@woltersumenergie.nl of 
energiecoach@woltersumenergie.nl. 


