
Kom naar de informatieavond
op 4 april in 't Mozaïek
Binnenkort starten we met de realisatie van ons tweede
zonneproject: Zonnedak 't Mozaïek. Na het succes van
de zonneakker in Leur zullen we opnieuw lokale
bewoners van Wijchen betrekken bij een duurzaam project. Ook in dit geval kunnen leden van de
Energiecoöperatie Leur e.o. deelnemen door de aanschaf van zonnestroomdelen en zo mede-
eigenaar worden van het zonnedak. Deelname levert een aardig rendement op maar vooral het
aangename idee dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame energie in je directe
omgeving. Op maandag 4 april ben je vanaf 19.30 uur harte welkom in 't Mozaïek, waar we in de
theaterzaal de details van het project zullen presenteren. Je kunt die avond direct lid worden en
deelnemen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de 't Mozaïek, de gemeente Wijchen en
onze coöperatie.

Zonneakker Leur opgeleverd
Op 2 april 2016 is de zonneakker in Leur opgeleverd. Samen met Willie Vos van Holland Gaat
Duurzaam hebben we het PV-systeem op diverse essentiële punten gecontroleerd en restpunten
afgewerkt. Inmiddels werkt de zonneakker alweer drie maanden naar volle tevredenheid. Tijdens
de oplevering hebben vrijwilligers de aanplant van struiken en plaatsing van een afrastering rond
de installatie afgerond. Laat die …

Meer lezen.

Opening zonneakker Leur groot succes
De opening van de zonneakker in Leur is door vele enthousiaste mensen bijgewoond. Er waren
dusdanig veel aanmeldingen dat de organisatie moest uitwijken van De Hagert naar het
bezoekerscentrum in Leur. Daar gaf Allard van Krevel (voorzitter van de coöperatie) een
presentatie over Energiek Leur en de totstandkoming van de zonneakker. Vervolgens werd er een
hapje en een drankje geserveerd …

Meer lezen.

Op de agenda
• Informatieavond over Zonnedak 't Mozaïek: 4 april om vanaf 19.30 uur in 't Mozaïek te Wijchen.
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