
 

 

 
Vragender Coöperatief Energie 

Neutraal U.A. 

Coöperatie NoaberZon U.A.  

Nieuwsbrief maart 2019 
Ledenvergadering 

VCEN  

Ledenvergadering 

NoaberZon 
Leden van VCEN: noteer de datum 25 maart 
2019 in je agenda. Aanvang 19.30 uur bij zaal 
Overkamp te Vragender. 
 

Leden van NoaberZon U.A.: noteer de datum 1 
april 2019 in je agenda. Aanvang 20.00 uur in de 
Schoppe bij Beneman te Vragender. 

Thema-avond VCEN 

een frisse wind waar 

iedereen wat aan 

heeft! 

De eerste bestaande 

gasloze woning van 

Vragender 

Aansluitend op de ledenvergadering van de 
VCEN op 25 maart is iedereen (zowel leden als 
niet-leden) welkom op een thema-avond met als 
sprekers Ruud Koornstra, vml. nationale 
energiecommissaris, en Har Geenen van Leudal 
Energie, over het ontwikkelen en exploiteren 
van een energiepark volledig in eigen beheer.   

Harrie en Joke ter Bogt, woonachtig aan de 
Dwarsdijk 13 te Vragender, verbruiken al ruim 
10 jaar geen gas meer. Met ingang van 13 maart 
2019 kunnen Harrie en Joke zeggen dat ze 
officieel gasloos zijn. Deze datum is de gasmeter 
verwijderd. Dit betreft de eerste bestaande 
gasloze woning in Vragender. Harrie en Joke 
hebben al dakisolatie, gevelisolatie, HR++ glas, 
lage temperatuurverwarming, een thuisaccu 
voor de opslag van zonne-energie, vloerisolatie 
en een warmtepomp. Harrie en Joke, 
gefeliciteerd met dit succes! 
 

Inzicht in opbrengst 

zonnedaken 

Beeldschermen op 

school en in de MFA 

Met de NetEco app op smartphone of 
tablet kun je zien hoeveel energie door de 
collectieve zonnedaken van NoaberZon wordt 
opgewekt.  

Download de app van . 
 

Jullie hebben vast en zeker al de beeldschermen 
zien hangen in de Antoniusschool of de MFA de 
Bult. Deze schermen geven o.m. inzicht in de 
opbrengst van de zonnedaken. Het scherm op 
school geeft de opbrengst van het zonnedak van 
de school weer, het scherm in de MFA geeft de 
opbrengst van zowel het dak op de MFA als de 
collectieve zonnedaken weer. 



 

 

De inloggegevens zijn de volgende: 
Domain name:                      zon.vragender.com 
Account:                                 DuurzaamVragender 
Password:                              Vragender2018 
 

De door VCEN gerealiseerde zonnedaken 

 
Antoniusschool 

 
Gunnewick Mengvoeders 

 
Loonbedrijf Vragender 

 
MFA De Bult 

 

Interessante nieuwtjes van het internet 
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord 
 
https://www.duurzaamnieuws.nl/de-energietransitie-gaat-mislukken-zonder-waterstof/ 
 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2264591-tips-van-de-energiecoach-maken-een-groot-verschil.html 
 
https://www.telegraaf.nl/financieel/3251775/bedrijf-geeft-tesla-batterij-tweede-leven 
 
https://www.gelderlander.nl/tech/dag-cv-ketel-hallo-warmtepomp-maar-kan-die-wel-in-ieder-
huis~aecaf37d/ 
 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Mail naar info@vragenderduurzaam.nl voor zowel VCEN als NoaberZon. 
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