
OPGEWEKT
NIEUWSBRIEF DUURZAAM AKKRUM-NES

Tom

Beste leden van Duurzaam Akkrum Nes, WELKOM BIJ 'OPGEWEKT' de nieuwsbrief van DAN.  

Als nieuwe voorzitter wil ik Harry Haitsma en Joop Andreae bedanken voor de vele jaren inzet voor de DAN. Harry blijft nog in het
bestuur en beide zullen zich de komende tijd blijven inzetten voor de realisatie van Leppagreide.  Ook ben ik blij met drie nieuwe
bestuursleden, Gretha Oost, Tineke Cazemier en Ewoud van de Berg. Ewoud wordt de opvolger van Joop als penningmeester. Met
de aankoop van zonnepark De Dolten, de komst in 2022 van zonnepark Leppegreide , de 135 tientjes leden en de 78 huishoudens
van Akkrum/Nes die energie afnemen van Energie van Ons krijgen we steeds meer mogelijkheden om ons te richten op de andere
doelstellingen van de DAN, namelijk energie besparen en participeren in leefbaarheidsprojecten. In de volgende nieuwsbrief meer
hierover. Ik heb er in  ieder geval zin in om mij voor een duurzame agenda voor Akkrum/Nes in te spannen! 

                                  namens het bestuur.

VAN DE VOORZITTER TOM YNTEMA
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GROOTSCHALIGE ENERGIE
Goed nieuws over het zonnepark Leppagreide. Met de
aannemer is de planning besproken. Het doel is om
uiterlijk eind maart 2022 te starten met de bouw en eind
mei het park in bedrijf te hebben. 

GroenLeven heeft 51% van het drijvende zonnepark de
Dolten aan de Samenwerkende Heerenveense Energie
Coöperatie (SHEC) verkocht. DAN is éen van de drie
leden van SHEC. De inwoners van de gemeente
Heerenveen kunnen op termijn zonne-certificaten
kopen.

KERSTKADO
Graag bieden we jullie, leden van DAN, deze feestdagen
een positieve en inspirerende film aan. Wij wensen jullie
veel kijkplezier bij deze vrolijke feel-good-movie. 

En als jullie n.a.v. deze film ideeën hebben voor Akkrum
en Nes, we horen het uiteraard graag!!!

Ga naar: https://cinetree.nl/filmcadeau en pak je
cadeautje uit met de unieke code: dankerstkado2021

De code is geldig t/m 31 januari 2022



Duurzaam Akkrum Nes
www.duurzaamakkrumnes.nl

OVERIG NIEUWS EN TIPS
NIEUWS: De energieleverancier van DAN, Energie VanOns, is voor het vierde jaar op rij de allergroenste
energieleverancier in de stroomranking van de Consumentenbond, Natuur&Milieu en Wise. Energie VanOns
scoorde de maximale score van 10.  Loopt jouw energie contract binnenkort af, denk eens aan Energie VanOns.
https://energie.vanons.org/
Zegt het voort: alle huurders in de gemeente Heerenveen ontvangen in december een envelop met een
EnergieKadoBon op de deurmat. Hiermee ontvang je producten t.w.v. €70 euro waarmee je energie kunt
besparen. https://energieloketheerenveen.nl/energiekadobon/
In het voorjaar van 2022 start de gemeente Heerenveen met de inzet van energiecoaches. Een energiecoach
komt op jouw verzoek bij je thuis om samen te kijken hoe energie bespaard kan worden. 
BOEKENTIP: De Goede Voorouder, Roman Krznaric, Lange termijn denken voor een korte termijn wereld, over hoe
we verder kunnen kijken dan onze eigen generatie lang is.
TIP: Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Leppagreide? Lees dan onze column 'Leppagreide Yn
'e Sinne' in Middelpunt
UPDATE DEELAUTO: In januari krijgt DAN een nieuw aanbod voor het deelauto project voor Akkrum-Nes.

WARMTEPOMP INNOVATIE
Een interessante ontwikkeling is dat er een nieuwe
lucht-water warmtepomp op de markt is, die in staat is
een watertemperatuur te bereiken van 70 graden
Celcius. Tot nu toe waren de warmtepompen
zogenaamde lage temperatuur pompen, voornamelijk
geschikt voor bijvoorbeeld vloerverwarming. Deze
nieuwe warmtepomp kan direct aangesloten worden op
bestaande radiatoren. Vraag er naar bij uw installateur.
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AARDGASVRIJ
Energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) ziet een
kans voor Nes om al vóór 2030 aan de slag te gaan om
aardgasvrij te worden. Het betreft immers een
nieuwbouwwijk met al goed geïsoleerde woningen. DAN
heeft de gemeente benaderd en die waarderen ons
initiatief zeer. De gemeente Heerenveen neemt daarom
Nes mee op de lijst van dorpen en wijken waar ze voor
2030 beginnen met het maken van plannen.

mailto:info@duurzaamakkrumnes.nl
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/de-goede-voorouder/

