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De Zaanse Energiekrant 
wordt uitgegeven door de 

coöperatieve vereni-
ging Zaanse Energie 

Koöperatie u.a.
Deze vereniging heeft tot 
doel het bevorderen van 

het gebruik van 
wind energie en andere
 vormen van duur zame 

energie en het op 
milieu vriendelijke wijze 

produceren van energie.
De Koöperatie heeft 

diverse projecten zoals 
het beheer van een wind-
turbine en twee zonneda-

ken, waardoor de leden 
bijdragen aan de produc-
tie van schone duurzame 
stroom door gebruik van 
wind- en zonne-energie.

Bestuursleden Z.e.K.:
Thecla Graas  -  voorzitter
Oversluispad 9,1521 EE Wormerveer
tel. 075-6214649 
e-mail: thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Erna van Gils  -  secretaris
Groene Jagerstraat 19, 1551 ES Westzaan
tel. 06-24398993
e-mail: secretaris@zaanse-energie-kooperatie.nl

Kees Bank  -  webbeheer
Krommeniedijk 80, 1562 GM Krommenie
tel. 075-6211619
email: kees.bank@zaanse-energie-kooperatie.nl

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van 
Kees Bank, Thecla Graas, Erna van Gils.

Foto op de voorpagina: Tom Kisjes

overigens:
De Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken op:
Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer
Postbus 114,1520 AC Wormerveer
tel. 06-33800429
e-mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl

onze websites zijn: 
www.zaanse-energie-kooperatie.nl en
www.zaanse-energie.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/ZEK-
232156320282518/

De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar.
Voor leden is de weer opeisbare inleg aan 
de ZEK € 50,-.
Giften zijn ook welkom.
Betalingen overmaken naar ons rekeningnummer 
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank.

COLOFON

De Zaanse energiekrant 
per mail scheelt kosten, 

moeite en PAPIER.
Wilt u, wanneer u de 
krant nog in papieren 
versie krijgt, uw mail-

adres sturen aan: 
info@zaanse-energie-

kooperatie.nl?
Hartelijk dank alvast 

weer voor uw 
medewerking.

Het Bestuur



van de voorZitter
thecla graas

Wind in de zeilen (versnellen van energietransitie)
’t Weer heeft ons wel parten gespeeld. ’t Klimaat is behoorlijk 
uit zijn ritme. Dit winterseizoen eerst véél wind, wat de 
energieopbrengst van het Windpaard tot mooie waarden bracht, 
in december 2017: 15.957 kWh en in januari 2018: 16.740 
kWh.
U kunt de opbrengsten van onze verschillende opweklocaties 

op onze website nakijken, zoals: http://
www.zaanse-energie-kooperatie.nl/
opbrengsten_windpaard.php
Daarnaast hebben we ook nieuwe 
contracten kunnen tekenen met 
Greenchoice, die voor ons als coöperatie 
meer opbrengst genereert per kWh.  
Terwijl het Windpaard zijn rondjes 
draaide was het bestuur volop bezig 
om ook het nieuwe schuurdak van 
White Ranch aangesloten en leverend te 
krijgen.
 
Wat zijn we blij dat Liander ons zo 
voorspoedig heeft aangesloten en dat 

Fa. Wijsman vrij snel de zonnepanelen op het dak kon leggen en 
Fa. Kebo alles elektrisch heeft kunnen aansluiten. En dat alles 
door de optimale samenwerking met Jan en Myrna de Wit. En 
wat zijn we blij dat we wel 35 leden bereid hebben gevonden te 
willen investeren. Allen hebben we er voor gezorgd dat we dit 
mooie project tot een goede start van nog meer duurzame lokaal 
opgewekte energie hebben kunnen volbrengen. Een positieve 
boost voor onze lokale energietransitie!
Wat is het dan mooi dat op de eerste echt zonnige dag in 

februari onze (twee) zuidelijke schuurdaken vol met in totaal 
441 zonnepanelen van 270 Wp energie gingen leveren.
http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl/opbrengsten_
whiteranch.php
We willen de realisering van ons nieuwe (2e) zonnedak 
vieren. Niemand minder dan Marjan Minnesma wil ons dak 
officieel komen openen op 14 april a.s. U bent van harte 
uitgenodigd om dit speciale moment bij te wonen.
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Datum:  17 april 2018
Tijd:       20.00  uur, zaal open 19.30 uur
Locatie : Vermaning, Zaanweg 57 te Wormerveer

1. Welkom 
2. Opening en mededelingen
3. Inleiding ZEK en cijfers (Erna van Gils) 10 minuten
4. Wethouder van Duurzaamheid van gemeente Zaanstad 
                  S. Munnikendam vertelt over relatie Zaanstad en 
                  ZEK 20 minuten)
5. Pauze /koffie 
6. Notulen vorige ALV 02-05-2017 (deze zijn ook op 
                  te vragen door een berichtje te sturen naar  
                  contact@zaanse-energie-kooperatie.nl)
7. Verslag secretaris  (zie deze krant op pagina 3 e.v.)
8. Verslag technische commissie  
9. Aangemelde bestuursleden; voorstellen en zo nodig 
                  stemmen
10. Financiële jaarcijfers: Financieel jaarverslag 2017, 
                  Begroting 2018 en Balans (deze zijn op te vragen 
                  door een berichtje te sturen naar  
                  contact@zaanse-energie-kooperatie.nl )  
12. Bevindingen kascommissie (Hans Gruijs (aftredend) en 
                  Hans de Witte)
13. Decharge bestuur en administrateur
14. Verkiezing nieuw kascommissielid
15. Zonneveldt productie/opbrengst; rente-uitkering
                  vaststellen over 2018; uitkering eind 2018
16. White Ranch productie/opbrengst; rente-uitkering 
                  vaststellen over 2017/2018; uitkering eind 2018
17. Rondvraag en afsluiting

Uitnodiging voor de aLv op 17 apriL
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We zitten in 2017 nog steeds in het “moratorium” van de 
provincie waarmee het plaatsen van windturbines in Noord-
Holland nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Daarom heeft 
uw ZEK-bestuur zich in 2017 vol gestort op de mogelijkheden 
van zonne-energie. Daarnaast is, soms met kunst en vliegwerk, 
ons trouwe Windpaard in stand gehouden om de weg van 
vervanging hiervan niet de blokkeren.

groots nieuw project
In 2017 hebben we bij de biologische boerderij White Ranch 
van Jan en Myrna de Wit aan de Groenedijk 4 in Assendelft een 
prachtig nieuw dak aangeboden gekregen om zonnepanelen op 
te leggen. 441 panelen konden we daar wel kwijt. Dit leek en 
bleek een enorme kans. In het voorjaar is nog snel net binnen 
de eerste tranche van de SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) 
van het Rijk subsidie aangevraagd en verkregen! Toen kon de 
voorbereiding beginnen. 
Allereerst het geld bij elkaar krijgen. Het bestuur had besloten 
de leden mee te laten investeren voor een bedrag van € 90.000. 
Dit bedrag is in twee maanden bijeengebracht. Dat was voor het 

bestuur onverwacht snel. 
Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden heeft het bestuur 
besloten aan te sluiten bij het 
bedrijf waar de familie de Wit al 
voor had gekozen. Hiermee wordt 
voorkomen dat er strubbelingen 
ontstaan tussen twee aannemers 
op een werk. Het bestuur heeft 
veel tijd en energie gestoken in 
de gesprekken met netbeheerder 
Liander over de aansluiting van het 
zonnedak op het elektriciteitsnet. 
Regelmatig moesten we het 
logistieke proces bijsturen met 

de verschillende partijen wat veel alertheid vereiste en ad hoc 
reageren. Uiteindelijk kon op 15 januari 2018 het leggen van 
de panelen beginnen. Op 6 februari was de aansluiting klaar en 
goedgekeurd en kon “de stroom erop”.

JaarversLag 2017
secretaris erna van gils
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Vanaf dat moment heeft de zon waanzinnig veel geschenen 
en heeft de maand februari een top opbrengst laten zien. Dit 
in schrille tegenstelling tot de start van Zonneveldt, dat eerst 
in november kon gaan werken, op een moment dat de winter 
begon.

energiebesparing
Wat dit betreft is de ZEK actief geweest met het project Warm-
tescans Zaanstad, dat in samenwerking met de gemeente Zaan-
stad en het Duurzaam Bouw Loket is uitgevoerd. De gemeente 
Zaanstad heeft het project financieel ondersteund en het Duur-
zaam Bouw Loket heeft een aanmeldformulier op de website 
van de Zaanstadpagina geleverd, een training met de infrarood-
camera voor de vrijwilligers en een informatieavond verzorgd. 
Vier vrijwilligers zijn na wat oefenen met elkaar in januari ge-
start met het maken van de warmtescans. Dit gebeurt met een 
infraroodcamera. Deze camera maakt een gewone foto en een 
infraroodopname tegelijk. Op deze foto’s is te zien waar warm-
te in het huis verloren gaat en waar kou van buiten naar binnen 
komt.  
De eigenaar van de woning loopt mee met de scanner en krijgt 
uitleg over wat er is te zien en wat daarvan mogelijke oorzaken 

kunnen zijn. Na afloop krijgt 
de eigenaar de foto’s opge-
stuurd met een bestandje met 
informatie over woning en 
energiegebruik. 
Deze winter hebben de vrij-
willigers bij 47 woningeige-
naren een warmtescan ge-
maakt. Het project is op 20 
maart afgesloten met een in-
formatieavond in De Verma-
ning in Wormerveer. Op deze 
bijeenkomst werd door het 
Duurzaam Bouw Loket een 
presentatie gegeven van alle 

situaties die de scanners waren tegengekomen bij de foto’s en 
er werd uitgebreid in gegaan op alle aspecten van isoleren. Alle 
aandachtspunten waardoor het bij isoleren fout kan gaan wer-
den belicht.

JaarversLag 2017
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Tenslotte konden de bezoekers van de avond een bestelfor-
mulier invullen voor door het DBL opgestelde informatiebladen 
over uiteenlopende duurzaamheidsonderwerpen. De gewenste 
informatiebladen worden via de mail naar de belangstellenden 
gestuurd.
De ZEK en de vrijwilligers hebben veel werk gehad aan deze 
actie, met name superscanner Gerard Platjouw.  
Het ontwikkelen van een goede logistiek en aanpak en het 
inwerken in het maken van de opnames met de infraroodcamera 
en het interpreteren van de foto’s heeft veel tijd gekost. 
Maar de ZEK heeft er ook heel veel van geleerd. Met name is 
veel inzicht verkregen in de diverse isolatietechnieken en de 
problemen die zich daarmee kunnen voordoen. Deze ervaringen 

kunnen worden gebruikt 
bij een eventueel nieuw 
warmtescanproject in de 
winter 2018/2019.

voorlichting
Door de grote 
tijdsinvestering die het 
bestuur heeft gepleegd 
bij het realiseren van 
White Ranch en het 
warmtescanproject is 
een voorlichtingsactiviteit 
er helaas bij ingeschoten 
in 2017. Daarbij 
moet wel worden 
opgemerkt dat bij het 
warmtescanproject 

heel veel informatie is gegeven over isolatietechnieken. 
Het bestuur wil in 2018 gaan nadenken over nieuwe 
voorlichtingsactiviteiten.

Al met al kijkt het bestuur van ZEK terug op een succesvol jaar 
en is een steentje bijgedragen aan de klimaatdoelstelling.

5

JaarversLag 2017



De Zaanse Energie Koöperatie is dringend op zoek naar 
enthousiastelingen die ons op verschillende kunnen 
ondersteunen. We need help!

Immers zonder jou kunnen we geen nieuwe projecten draaien.    
We dienen de continuïteit van onze coöperatie te waarborgen. 
We zijn op zoek naar vrijwilliger(s) die ons willen ondersteunen 
o.a. in het bestuur. (1 x per maand vergaderen en regelmatig 
mail beantwoorden).
Interesse ?
Waar zou je ons dan bijvoorbeeld mee kunnen ondersteunen?
- Informatieavonden organiseren
- Contracten met derden bewaken (archivering bestaande 
    projecten)
- Donateur-/ledenadministratie beheren 
- Samen nieuwe projecten uitzetten
- Teksten (her)schrijven voor onze website, Facebook en 
    misschien wel Twitter
- Op markten staan ter promotie

Neem contact met Kees, Erna of Thecla op als jij je kwaliteiten 
wilt/kunt beschikbaar stellen voor de ZEK. 
Het is nu de tijd van de energietransitie… en die kunnen we 
alleen maar samen bewerkstelligen !
Willen we samen met onze leden/donateurs en of Zaanse 
Energie-afnemers nieuwe projecten blijven realiseren hebben 
we een bredere basis nodig. Bel gerust of mail voor meer 
informatie.
Graag voor 15 april 2018 je reactie of aanmelding.

ContinUÏteit
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Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van 
Nederland. De ruim 4.000 leden van de coöperaties Zeeuwind 
en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark 
op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park zal 
voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens 
van groene stroom te voorzien. Daarnaast kan de regio ook 
participeren in dit park. De plannen hiervoor worden op dit 
moment uitgewerkt.
Het windpark zal over 34 windturbines beschikken, met een 
totaal vermogen van 102 megawatt, die compact bij elkaar 
gezet zijn. Het windpark zal er ongeveer uit komen te zien zoals 

op de afbeelding 
hiernaast.

Aangezien het 
provinciale bestuur 
in Noord-Holland nog 
tot het voorjaar 2019 
aan de macht is, is 
er weinig beweging 
te verwachten in de 
nieuwbouw van grote 
windturbines op land.

We willen u als donateur/lid van de Zaanse Energie Koöperatie 
toch blijven prikkelen met informatie over windenergie.
De projectorganisatie van het sinds 2016 in aanbouw zijnde 
Windpark Krammer biedt de leden/donateurs van de Zaanse 
Energie Koöperatie de gelegenheid dit park in Zeeland te 
bezoeken. Het bestuur vindt dit een leuk aanbod en wil daarom 
inventariseren of hiervoor interesse is. U bent dan wel een dag 
kwijt: anderhalf uur heen- en anderhalf uur terugreizen en ruim 
2,5 uur excursie ter plekke. De excursie zal waarschijnlijk op 
een donderdag begin september plaatsvinden. De verwachting 
is dat het windpark in 2019 operationeel is. Tegen een geringe 
reisvergoeding willen we een excursie naar dit megaplan 
organiseren. Bij voldoende belangstelling huren we een bus. 
Heeft u Interesse?
Mail snel naar info@zaanse-energie-kooperatie.nl 
En laat ons weten welke dag/dagen u mee wilt/kunt gaan, want 
we dienen het vrij snel vast te leggen.
Meer info: http://www.windparkkrammer.nl 

Windenergie - WindparK KraMMer (excursie)
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ZeK-WetensWaardigHeden

White ranch
Het dak levert z’n kilowattuurtjes terug aan het net. Met de 
prachtig zonnige dagen in februari waren we er net op tijd bij !

Zonneveldt
De jaaropbrengst was met 52.780 kWh (55.539 kWh) lager dan 
verwacht. Nu was dit het algemene beeld in onze contreien, dus 
niet alarmerend.

Contributie
Leden/donateurs die geen incassocontract hebben getekend 
wordt vriendelijk verzocht € 10,- op rekeningnummer  
NL61 TRIO 02547.06.584 van de Triodos-bank t.n.v. Zaanse 
Energie Koöperatie te storten. 

Kopij voor de krant (daar zijn wij altijd blij mee !) kun je sturen 
naar onze postbus of mailen naar contact@zaanse-energie-
kooperatie.nl. De redactie behoudt het recht om plaatsing te 
weigeren en stukken in te korten. Uiteraard dit in overleg.

De Windvlo is op dit moment opgetuigd bij Benno de Hertog van 
boerderij Watervliet in Enge Wormer.
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 leden/donateurs van de ZeKNIEUWE

E. Hogeveen        Zaandam
J.  de Jong          Zaandam
J. Schoots           Zaandam
J.K. Vloon           Westzaan
K. Hotting           Krommenie

D. Schouten/J. Luten   Westzaan
E. Rijvordt                   Westzaan
J. Cartier                     Koog aan de Zaan
Verena Bald                 Assendelft



Het fort bij Krommeniedijk hoort bij de Stelling van Amsterdam. 
De Stelling van Amsterdam, bestaande uit vele forten en wa-
terwerken is onderdeel van het Unesco Werelderfgoed. Het fort 
was onregelmatig open voor bezichtiging. Hoewel niet iedereen 
het erover eens was is voor het fort eindelijk een bestemming 
gevonden. De Heeren van Zorg heeft nu in het fort een woon-
trainingscentrum voor jong volwassenen met autisme gevestigd.
Stadsherstel Amsterdam heeft de renovatie voortvarend aange-
pakt. Uitgangspunt is geweest het fort energieneutraal te ma-
ken. Om dit te bereiken is zwaar geïsoleerd, wordt gebruik ge-
maakt van warmtepompen en zijn op het dak veel zonnepanelen 
neergelegd. Het nieuwe parkeerterrein heeft zelfs een paar laad-
palen voor elektrische auto’s. 

Het fort heeft ook een naam gekregen: 
Fort K’IJK

Er is een audiotour en expositie door Landschap 
Noord-Holland samengesteld over het fort en de 
strijd tegen het water en over de natuur rond 
het fort. 
Tevens is er een theeschenkerij geopend (ook 
koffie !) waar de bewoners je gastvrij ontvan-
gen. Het fort bevindt zich midden in de natuur 
en is bekend van het vogelspotten in de lente.

Breng eens een bezoekje, de openingstijden zijn te vinden op de 
site fortkijk.nl

9

Fort KroMMeniediJK
Kees Bank



vaLentiJnsdag op WHite ranCH

En zo werden we verrast door de politieke partij D’66 die elk 
jaar op Valentijnsdag aansprekende projecten bezoekt. Verte-
genwoordigers van de club hadden een taart meegebracht. Hij 
smaakte goed ! Het was een perfect moment omdat de daken 
op White Ranch net waren “aan”-gezet. 
Strak glimmend in het zonnetje. 

We hebben kunnen ver-
tellen wat onze vereni-
ging inhoudt, hoeveel le-
den en donateurs we 
hebben en dat dat aantal 
groeiende is; we kunnen 
binnenkort het 200e lid/
donateur verwelkomen.
Wat onze projecten zijn 
geweest en welke er op 
dit moment lopen.

Gelukkig konden we met open vizier discussiëren. We hebben 
het over de ambitie van Zaanstad gehad om een handelsplat-
form op te zetten voor duurzame energie-uitwisseling.
De meerwaarde hiervan voor de ZEK is nog niet duidelijk.
Verder, om toch weer oude koeien uit de sloot te halen, ons on-
genoegen uit te spreken over het feit dat D’66 in de gemeente 
zich uitspreekt vóór windmolens maar binnen Provinciale Staten 
dit tegenhoudt. Zo verschrikkelijk veel geld is er al verloren ge-
gaan door deze exercitie. Dat heeft ook de ZEK gevoeld !
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gaan we de accu’s uitzwaaien ?

Een elektronisch onderdeeltje dat in alle apparaten voorkomt is 
de condensator. Een condensator heeft als eigenschap elektri-
sche lading vast te houden.
Hmmm... doet een accu dat ook niet ?
In vrijwel alle soorten accu’s vindt een chemische reactie plaats 
om die lading op te slaan en weer af te staan.
Dit heeft gevolgen voor de levensduur en de snelheid van op- en 
ontladen.

Een condensator is in feite niet meer dan twee elektroden die 
om elkaar gewikkeld zijn met een laagje ertussen dat de 2 elek-
toden gescheiden houdt. Een simpele bedoening. 
Er vindt hier geen chemische reactie plaats waardoor een con-
densator zich razendsnel kan op- en ontladen. Condensatoren 
werden alleen met bescheiden capacteit gemaakt.
Maar nu: door de uitvinding van nieuwe polymeren met een fac-
tor 1.000 sterkere diëlektrische eigenschappen hebben komen 
supercondensatoren binnen bereik.
Het bedrijf Superdielectrics gaat een onderzoeks- en productie-
centrum starten om productie van kleine series te faciliteren. 
Als de productie succesvol blijkt, kan deze accuvervanging ook 
in elektrische auto’s worden toegepast !

Zonnepanelen en btw terugvragen
Er is goed nieuws: huiseigenaren die vóór 20 juni 2013 zonne-
panelen hebben gekocht, kunnen mogelijk alsnog de btw over 
de aanschaf en installatie van de panelen terugkrijgen. Aanlei-
ding hiervoor is een arrest van de Hoge Raad van vrijdag 15 de-
cember 2017. 

De Belastingdienst beschouwt huiseigenaren met zonnepanelen 
als ondernemer als zij een deel van de opgewekte stroom terug-
leveren aan het energienet, en ze daarvoor een vergoeding krij-
gen van de energieleverancier. Deze huiseigenaren noemt de Be-
lastingdienst btw-ondernemers. 

Meer informatie op de site van Vereniging Eigen Huis: https://
www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2017/12/20/11/00/zonnepa-
nelen-gekocht-voor-20-juni-2013-vraag-alsnog-btw-terug
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nieUWe ontWiKKeLingen
Kees Bank



agenda
  7 april :  Kom in de Kasdag bij White Ranch van 10.00 tot 
              16.00 uur.
14 april : 15.00 uur officiële opening dak met  
              ZEK-zonnepanelen door Marjan Minnesma  
              (open van 14.00 tot 17.00 uur).
17 april : 20.00 uur Algemene Leden Vergadering ZEK.
              19.45 uur zaal open Vermaning Zaanweg 57 in 
              Wormerveer.

Contributie
Begin mei zal ook dit jaar weer de incassomachtiging 
geactiveerd worden voor de jaarlijkse contributie van € 10,- 
over het jaar 2018. Heb je geen incassomachtiging afgegeven, 
wil je dan zo vriendelijk zijn de contributie over te maken op  
rekeningnummer NL61TRIO 02547.06.584 van de Zaanse 
Energie Koöperatie onder vermelding van “contributie 2018”.

Grafieken op onze site
Op de site www.zaanse-energie-kooperatie zijn de grafieken van 
de opbrengsten van onze opwekkers nu handig samengevoegd. 
Op de hoofdpagina vind je ze rechts onderaan. Klik op een van 
de namen en de pagina met de grafieken wordt geladen in een 
aparte pagina.  
Onze dank gaat uit naar Thijs Kaper en Nico Heijnen voor hun 
noeste arbeid.

Onlangs is de ZEK ook nog van webhoster veranderd, dit ging 
echter niet zonder slag of stoot met de grafieken. Beide heren 
bedanken we voor hun inzet.  
Ze zijn met nog iets anders bezig, maar dat horen jullie wel 
zodra de tijd rijp is. 
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Zaanstad kiest voor de herbouw van drie Zaanse molens

Geweldig nieuws !!
De gemeenteraad van Zaanstad kiest voor de herbouw van drie 
Zaanse molens en een zelfvoorzienende klimaatneutrale woon-
wijk op de Hemmes. Dit besluit is 15 maart 2018 genomen op 
initiatief van ROSA en gesteund door de PvdA, D66, Christen-
Unie, GroenLinks, Zaanse Inwoners Partij, SP, De Volkstem, POV 
en Zaanstad Voor Iedereen!

overwegende
Dat drie traditionele windmolens voldoende energie genereren die 
bijdragen aan een energie-neutrale Hemmes. Dat de molens zo-
wel tijdens de bouw als daarna kunnen bijdragen aan het vergro-
ten van de (toeristische) aantrekkelijkheid van de stad. Dat niet 
het product (in dit geval elektriciteit) leidend is in het bepalen van 
de diverse contouren rond een traditionele windmolen, maar dat-
gene waar de omgeving daadwerkelijk hinder van kan ondervin-
den zoals bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.

13 Ons nieuwe dak is voorzien van een nieuw snufje: de opbrengst  
wordt zowel real-time als gecumuleerd gemeten. Deze waarden 
worden op onderstaand display getoond aan bezoekers van  
White Ranch. De geschatte opbrengst ligt rond de 109.000 
kilowattuur. Het bord is geschonken door de Fa. Wijsman die 
ook de panelen op de daken heeft gelegd. Uiteraard hiervoor 
onze hartelijke dank ! 
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OFFICIËLE
OPENING

White Ranch heeft zijn deuren 
speciaal voor de Zaanse Energie Koöperatie 

geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

door Marjan Minnesma (Urgenda)

14 april 2018

15.00 uur

Groenedijk 4, 1566 NV Assendelft
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