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Algemene Ledenvergadering 
Op 18 november om 19:30 in het Dorpshuis 

Een coöperatie is nergens zonder haar leden. En inmiddels kunnen we met trots delen dat we al 40 
leden hebben! Tijdens de allereerste officiële ledenvergadering van de Woltersumse Energie 
Coöperatie nodigen we alle leden (en niet-leden) uit om mee te praten over onze behaalde 
resultaten tot nu toe én natuurlijk onze toekomst. Doe je mee?   
 

Energiecafé Warmtepompen 
Duurzaam elektrisch verwarmen  

Altijd al meer willen weten over hoe zo’n warmtepomp nou precies werkt? Of heb je misschien 
vragen over mogelijke subsidies? Ben je benieuwd of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp? 
Kom dan na afloop van de ALV op 18 november om 20:00  uur langs in het Dorpshuis. We 
organiseren dan namelijk een energiecafé met koffie en koek over dit onderwerp waarbij 
verschillende sprekers aan het woord komen.   
 

Cursus Energiecoach 
Door de Groninger Energiekoepel 

Als we het over verduurzamen hebben, dan wordt energiebesparing vaak over het hoofd gezien. 
Dat is jammer, omdat het wel een heel belangrijk onderdeel is. Lijkt het je leuk daar meer over te 
leren? En wil je andere dorpsgenoten, vrienden en familie daar graag bij helpen? De GrEK biedt 
binnenkort een gratis cursus Energiecoach aan voor inwoners van Woltersum. Je leert o.a. hoe je 
advies kan geven om het energieverbruik (en dus de kosten) van huishoudens naar beneden te 
brengen en het comfort van een woning te verhogen. Aanmelden kan via 
info@woltersumenergie.nl  
 

Duurzaamheidsmarkt Woldwijk 
Op zaterdag 25 september organiseert Woldwijk in Ten Boer voor de derde keer een 
duurzaamheidsmarkt met allerlei workshops en lezingen. Ook zijn er leuke activiteiten voor 
kinderen en natuurlijk allerlei lekkers te eten en te drinken. 
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Enquête Hanzehogeschool 
Tijdens de kick-off van de WEC deze zomer heeft Erika Zomerman 
van de Hanzehogeschool ons het resultaat van de enquête 
overhandigd. Dat was een mooi boekje over de koppelkansen in 
Woltersum die inmiddels bij iedereen is thuisbezorgd. Uit dat 
onderzoek hebben we geleerd dat jullie bijvoorbeeld graag meer 
willen weten over de te verwachten kosten (investeringen) en 
besparingen van verduurzamingsmaatregelen en hoe je die 
maatregelen kan financieren. Hier spelen we direct op in door elk 
huishouden in Woltersum een EPA adviseur aan te bieden.  
Een EPA adviseur voor elk huishouden 
Koppelkansen in het aardbevingsgebied 

We hebben het al vaker over koppelkansen gehad. Dit zijn kansen om tijdens het versterken van 
woningen, ook direct de woning te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan wand-, dak- of 
vloerisolatie als er toch al gesloopt gaat worden. Voor de meeste mensen is het erg ingewikkeld 
om te bepalen wat voor kansen er precies liggen. Welke maatregelen het meeste opleveren. Of hoe 
je de €7000 subsidie nou het beste kunt besteden.  

Daarom bieden wij vanuit de WEC alle woningen in Woltersum een gratis en onafhankelijke EPA 
adviseur aan. Een EPA advies kost normaal al gauw 200 tot 300 euro, maar die krijg je nu dus 
cadeau. De EPA (energieprestatie) adviseur zal meekijken met het versterkingsadvies en de 
plannen van jouw aannemer. Ook wordt er gekeken naar de koppelkansen voor het verduurzamen 
van de woning. Samen bepalen jullie dan welke duurzame maatregelen het beste bij jou passen.  

Interesse? Meld je aan door een mail te sturen naar info@woltersumenergie.nl en zet daarbij ‘EPA’ 
in het onderwerp. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Dan zorgen wij dat je in contact 
komt met één van onze EPA adviseurs.  
Contact 
Heb je goede ideeën, vragen of wil je graag meedoen? Neem dan vooral contact met ons op. Dat 
kan door te mailen naar info@woltersumenergie.nl of energiecoach@woltersumenergie.nl. Kijk 
ook eens op onze website: www.woltersumenergie.nl  

Groene groeten van Kees Westeneng, Laurens Mengerink, Tycho Sparreboom, Jaap Ruivenkamp, 
Jaap van der Struik, Bart de Bruine en Kirsten van den Bosch.  

 

Deze nieuwsbrief is geprint op papier gemaakt van 100% landbouwafval.  


