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Ledenovereenkomsten
Momenteel zijn er 548 aanmeldingen. De inschrijvingen stoppen
bij 550. Van de 548 hebben zich inmiddels 432 geregistreerd.
Je bent pas geregistreerd als je via iDeal € 1,- hebt overgemaakt
en een bevestigingsmail hebt ontvangen.
Helaas hebben 116 voorinschrijvers nog niets ondernomen. Wij
gaan binnenkort die mensen thuis benaderen en vragen om zich
ter plekke te registreren. Deze groep 'niet geregistreerden' kan
alsnog actie ondernemen. Zoek ons e-mailbericht van 30 november met daarin de link voor het
aanmaken van jouw account. Kijk eventueel in jouw spambox.

the Dyke
De Afsluitdijk heeft alle elementen die nodig zijn voor de
energietransitie in de omgeving. De eerste aflevering gaat over
'The Community' en belicht op een onverwachte manier het thema
Energietransitie. Model staat het dorp Tzum, waar bewoners al
jaren strijden voor een nieuwe windturbine. Het kleine dorp in
Fryslân wil een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de
regio. Het inspirerende filmpje is te zien via:
https://www.the-dyke.com/episode-1

Even voorstellen...
Mijn naam is Johannes de Schiffart en ik zit nu ongeveer een jaar
of drie in stichting MAST. Het is heel nieuwsgierig om van zo
dichtbij mee te maken wat de energietransitie inhoud.
Er komt veel bij kijken voordat onze buurtmolen er daadwerkelijk
staat en draait. Veel geduld en doorzettingsvermogen wordt er
van ons gevraagd, maar het lijkt allemaal goed te komen.
Dat we met z’n allen van het gas af moeten is duidelijk, maar dat
gaat niet zo maar. In mijn geval als warme bakker wordt dat lastig, mijn oven is gasgestookt en
kan niet zo maar worden omgebouwd. Maar hier zullen vast wel oplossingen voor worden
bedacht.
Als alles goed gaat, draait aan het eind van dit jaar de nieuwe windmolen. Voor het dorp is dit
ook weer mooi, er is dan weer geld om mooie projecten te realiseren. Zo kunnen we er met z’n
allen voor zorgen dat ons dorp duurzaam en leefbaar blijft.

Formaliteiten
Dat het proces voor het realiseren van ons Buurtmolenproject
zoveel voeten in de aarde heeft, hebben wij vooraf niet kunnen
bedenken. We hebben te maken met vele procedures en
contracten, de projectleider heeft het er druk mee. We hebben tot
nu toe al minstens 46 verschillende documenten moeten
aanleveren voor overheden, subsidieverstrekkers, omwonenden,
leveranciers en financiers! De komende tijd zullen er ongetwijfeld
meer bij komen...

Gas besparen
De energietarieven zijn nog steeds extreem hoog. Heeft u met uw
energieleverancier een variabel contract afgesloten, dan betaalt u
'de hoofdprijs'. Hierbij een tip om snel op uw aardgasverbruik te
besparen.
ZET'MOP60
De meeste cv-ketels staan op een fabrieksinstelling van 80ºC
ingesteld,. Maar bij een redelijk geïsoleerd huis werken ketels efficiënter op 60ºC. Deze
besparing scheelt veel gas en dus CO2. Zonder verlies van comfort en geen risico op een
koude douche. Verdien in een paar minuten € 60 per jaar. Hoe u dat eenvoudig kunt doen, is te
zien op de website:
https://zetmop60.nl/

Vragen of tips?
Als u nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij deze graag via de contactpagina van de
website buurtmolentzum.nl/contact/ of via ons e-mailadres info@buurtmolentzum.nl

BuurtmolenTzum is een samenwerkingsproject van energieleverancier Greenchoice en energiecoöperatie
TOER U.A. Laatstgenoemde coöperatie is voor, door en van regionale bewoners in Noordwest Fryslân.
Met onze kennis en ervaring willen we duurzame energieprojecten uitvoeren waar de coöperatieleden bij
betrokken worden. Zo willen we bijdragen aan de energietransitie, economie en leefbaarheid in ons werkgebied.
Meer informatie is te lezen op onze website buurtmolentzum.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@buurtmolentzum.nl toe
aan uw adresboek.

