Het bestuur van LOPEC zet zich actief in
om samen energie op te wekken en te besparen.
In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
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Algemene Leden Vergadering
Donderdag 18 maart organiseren we een
online ALV ofwel algemene ledenvergadering.
Hiervoor ontvangt u binnenkort een
uitnodiging. Praat mee tijdens deze avond
over (mogelijke) projecten, mogelijkheden en
onmogelijkheden. U ontvangt in de week
voorafgaand een link om deel te nemen via
Teams.
Nieuw bestuurslid
Sinds een jaar is Henriëtte Wieringa ons zesde
bestuurslid. Als bewoonster van de Molenweg
erg betrokken bij het komende warmtenet. Als
voormalig lid van Buurkracht mede
verantwoordelijk voor bewonersavonden over
energiebesparing (inductiekoken, isolatie en
subsidieregelingen) en het organiseren van de
Dag van de Duurzaamheid voor scholieren.
Molen
De molenaars die meedoen in ons project
WIND1 (Stedumerweg) zullen het misschien al
hebben gezien op de app: op zaterdag 6,
zondag 7 en maandag 8 februari stond onze
EAZ-molen drie dagen achter elkaar volop te
draaien. Dat gebeurt eigenlijk nooit in deze
mate. De dag met de meeste opbrengst ooit
was 5 januari 2019 met 297 kWh, op zaterdag
6 februari is 296,2 kWh opgewekt, op zondag
282,9 en op maandag 292,4 kWh. En dan te
bedenken dat de molen een vermogen heeft
van 12 kW. Op een dag kan dus in theorie
maximaal 24x12 = 288 kWh worden
opgewekt!
Maar waaide het nu zo hard? Nee. Er stond
een flinke wind, die samen met de sneeuw op
zondag wel zorgde voor wat duintjes. Meer
dan een flinke wind was het niet. Er zijn drie
redenen voor deze prachtige dagen:

1) De wind kwam uit het oosten. Dus onze
molen ving als eerste de meeste wind, die vrij
over het veld kwam aanwaaien.
2) Een dergelijke winter-oostenwind is
bovendien vaak heel stabiel. Weinig vlagen en
flauwtes, gewoon een dappere wapper.
3) Het was koud! De dichtheid van lucht is bij
dit soort temperaturen hoger. Echt waar. Als
er dus een kuub lucht langs de wieken
stroomt, komen de wieken gewoon meer
luchtdeeltjes tegen, waardoor ze beter
draaien. Iedere echte molenaar houdt dus van
mooie winterse oostenwind. Vraag maar na!

Etalage Groei-expositie
Stichting Dorpsbelangen is bezig met een
toekomstvisie. Belangrijk om te weten waar
we als dorp staan en waar we naartoe willen,
willen we zelf een beetje de regie houden.
Daarvoor zijn contacten gelegd met
verenigingen in het dorp, waaronder LOPEC,
die worden uitgedaagd om onze
toekomstplannen en dromen te verbeelden.
LOPEC heeft de beschikking gekregen over de
etalage van voormalig fietsenwinkel
Bomekamp. Laat u verrassen, ga kijken en doe
en denk mee!
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Energiecoaches
Om meer energie te besparen zijn een paar
gemeenten, waaronder Eemsdelta, samen
met de Groninger Energiekoepel op zoek naar
mensen die vrijwillig energiecoach willen
worden. Energiecoaches voeren ongeveer drie
telefoon- of online gesprekken per week met
huiseigenaren die zich opgeven voor een
energieadviesgesprek. Om een gedegen
advies te kunnen geven, volgen vrijwilligers
een training. Technische ervaring is geen
vereiste. De training is onderdeel van de
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE), die
bedoeld is om huiseigenaren te helpen met
energie besparen. Op de website van de GrEK
staat meer informatie. Ook kunt u zich daar
aanmelden. LOPEC beveelt dit project van
harte aan! Besparen is de eerste en beste stap
richting fossielvrij.
Voordelen Energie van Ons
De tarieven van onze eigen coöperatieve
energiemaatschappij Energie VanOns zijn
concurrerend en gemiddeld lager dan die van
Essent, Nuon en Eneco. Op de website van
Energie VanOns vindt u alle informatie. Een
overstap is heel gemakkelijk geregeld. Energie
VanOns kan scherpe tarieven hanteren, omdat
er geen geld besteed wordt aan dure

kantoren, vet betaalde directeuren of dure
reclamecampagnes. Dat is maar goed ook,
want Energie VanOns is van ons. Van alle
energiecoöperaties in het noorden, dus ook
van LOPEC. Een deel van de winst van Energie
VanOns vloeit terug naar de coöperaties
(afhankelijk van het aantal klanten). Hoe meer
klanten bij Energie VanOns, des te meer
LOPEC heeft te besteden voor duurzame
doelen. Zoals de bijenwerkgroep in
Loppersum, of ledlampen voor SC Loppersum.
Maar wat voor LOPEC ook telt, is dat Energie
VanOns volledig groen is. Alweer staat ze met
een maximale score van een vette 10
bovenaan (op een gedeelde eerste plaats) in
de jaarlijkse stroomranking. De
Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise
onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van
stroomleveranciers. Kijk, daar doen we het
voor.
Tot slot
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid bent
van LOPEC. Voel je vrij om deze brief door te
sturen naar andere geïnteresseerden. Voor
meer informatie zie www.lopec.nl en voor
vragen en opmerkingen kun je mailen naar
info@lopec.nl
Volg ons ook op Facebook!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meld u aan bij de groenste van Nederland! En steun uw dorp.
https://energie.vanons.org/

