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LEDENCONTRACTEN
HOERA, wij hebben op 13 december de mijlpaal van 500
aanmeldingen bereikt.
De familie Pater kreeg in een feestelijke setting als 500ste
deelnemer, van de voorzitter een bos bloemen.
Momenteel zijn er 547 aanmeldingen. De inschrijvingen stoppen
bij 550. Van de 547 hebben zich inmiddels 300 geregistreerd.
Je bent pas geregistreerd als je via iDeal € 1,- hebt overgemaakt
en een bevestigingsmail hebt ontvangen.
OPROEP: als je je nog niet geregistreerd hebt, dan alsnog actie ondernemen! Zie onze emailberichten van 30 november en 18 december. Heeft u deze niet gezien, kijk dan in uw
spambox.

Onze Buurtmolen is besteld
Op 8 december 2021 is onze Buurtmolen samen met de
Dorpsmolen van Reduzum besteld bij EWT, de
turbineleverancier.
De ondertekening vond plaats in de 'Blauwe Tent' bij Reduzum.
Op de foto ondertekenen de betrokkenen de contracten.
'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder'.

Even voorstellen...
Beste allemaal, er is mij gevraagd een stukje te schrijven over mezelf en
Stichting Mast. Een aantal jaren geleden werd me gevraagd of ik
molenmeester wilde worden. Dat hield in dat ik elke maand naar de
molen ging om de meterstanden op te schrijven en door te sturen naar de
Windunie. Ik heb hier toen ja op gezegd omdat ik het mooi vind om iets
voor ons dorp Tzum te doen. Stichting Mast betekent veel voor het dorp.
De opbrengsten van de molen gaan naar de verenigingen, speeltuin,
school enz. Straks met de nieuwe windmolen wordt dat hopelijk uitgebreid
naar de omgeving. Ook windmolens zelf vind ik belangrijk omdat het een milieuvriendelijke
manier is om energie op te wekken. Ik ben destijds iedere maand met plezier op de fiets gestapt
om de meterstanden op te nemen. Ik nam vaak een van onze kinderen mee, want die vonden
het natuurlijk erg leuk om binnen in de molen te kijken. De molen moest in 2016 weg maar
gelukkig konden we die goed verkopen. Daarna begon het hele project van de nieuwe molen.
Dat was een hele onderneming, maar het is gelukt, mede dankzij alle buurtambassadeurs!
Hierbij wil ik hen ook hartelijk bedanken voor alle hulp. Vriendelijke groeten, Jan de Boer als
molenmeester.

In 2016 is onze oude dorpsmolen 'De Wyntsjesnijer' afgebroken
en verkocht aan een boer in Engeland. De molen ging om
economische reden weg maar krijgt overzee een tweede,
duurzame kans.

Energie in de markt
Momenteel hebben we nog steeds te maken met extreem hoge
energieprijzen. Hoe lang dit gaat duren weet niemand. Loopt uw
energiecontract binnenkort af, dan adviseren wij u om geen
meerjarig contract met uw energieleverancier af te sluiten.

Vragen of tips?
Als u nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij deze graag via de contactpagina van de
website buurtmolentzum.nl/contact/ of via ons e-mailadres info@buurtmolentzum.nl

***

BuurtmolenTzum is een werkorganisatie van energieleverancier Greenchoice en energiecoöperatie TOER
U.A. Laatstgenoemde coöperatie is van, voor en door regionale bewoners in Noordwest Fryslân.
Met onze kennis en ervaring willen we duurzame energieprojecten uitvoeren waar de coöperatieleden bij
betrokken worden. Zo willen we bijdragen aan de energietransitie, economie en leefbaarheid in ons werkgebied.
Meer informatie is te lezen op onze website buurtmolentzum.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@buurtmolentzum.nl toe
aan uw adresboek.

