
 

 

                                                  NIEUWSBRIEF 18 

                                         01-11-2018 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent, 

 

1. Start Mariënvelde Straalt 

Op 3 oktober jl. was de definitieve intekenavond voor ons 3e dak bij 

Maatschap Bokkers-Heutinck in Mariënvelde. Op 12 oktober jl. was 

ook dit dak uitverkocht en worden er 217 panelen gelegd goed voor 

231 certificaten (gegarandeerd gemiddeld 230 kWh per certificaat 

per jaar, 15 jaar lang). De 231 certificaten zijn afgenomen door 16 

nieuwe leden van Zonnig Zieuwent en 3 bestaande leden. 

Vorige week is Wopereis Solar al begonnen met de werkzaamheden 

(o.a. onderconstrutie) en als het goed is worden volgende week de panelen gelegd. De zuivere 

teruglever installatie is aangevraagd bij Liander en we verwachten rond 1-1-2019 100% Groene 

Mariënveldse stroom op te wekken. 

De facturen zijn verstuurd naar de nieuwe leden en AGEM zal hen begin december een vrijblijvend 

aanbod doen om eventueel over te stappen naar AGEM. 

2. Vrijwilligers gevraagd 

Bij ons vorige dak (Kei Zonnig: Wopa) hebben we de onderconstructie en de panelen gelegd met een 

groot aantal vrijwilligers. Hiermee hebben we als coöperatie een aanzienlijke korting ontvangen op de 

eindfactuur. Aangezien de panelen hier op een hellend 

dak komen mogen we, in verband met de 

veiligheidseisen, niet het dak op als vrijwilliger. Toch 

zoeken we voor volgende week dinsdag en woensdag (6 

en 7 november) nog 2 vrijwilligers per dag die eventueel 

op de grond willen helpen met o.a. het uitpakken van de 

panelen en het schoon houden van de bouwlocatie. Lijkt 

het u leuk om een dag(deel) te helpen met de realisatie 

van ons 3e dak? Stuur dan uiterlijk 4 november een email 

naar: info@zonnigzieuwent.nl 

 

 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen: 

1. Start Mariënvelde Straalt! 

2. Vrijwilligers gevraagd 

3. Nieuwe website en APP Neteco 

4. Eventueel volgend project 
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3. Nieuwe website en APP Neteco 

De website en de app van NETECO waar u de actuele en historische productiegegevens kunt nakijken 

van onze daken zijn gewijzigd. Hieronder treft u nogmaals de inlogcodes aan als gast: 

 

1e dak (SCHIEVEN/GREFTE)  

Serveradres: 94.237.41.17     (dit nummer kunt u in uw webbrowser plakken) 

Username: Gastzz 

Password: Gasten18 

(let op! bij beide is de eerste letter een hoofdletter) 

2e dak (WOPA)  

Serveradres: 94.237.41.17     (dit nummer kunt u in uw webbrowser plakken) 

Username: Gastenkz 

Password: Gasten18 

(let op! bij beide is de eerste letter een hoofdletter) 

 

Uiteraard komt er voor de deelnemers van Marienvelde Straalt! binnenkort een inlog voor ons 3e dak. 

 

4. Eventueel vervolg project 

Na het opleveren van het 3e dak hebben we nog ca. € 10.000,- provinciale subsidie over om een 

eventueel 4e dak te starten. Kent u toevallig een dakeigenaar met een geschikt dak die deze ter 

beschikking zou willen stellen aan Zonnig Zieuwent? Laat het ons weten! 
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