
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van Coöperatie Opgewekt Drimmelen en andere geïnteresseerden, 

 

Graag geven wij jullie weer een korte update over de meest recente ontwikkelingen bij 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen.  

 

 

Open middag 30 augustus 

Op zondagmiddag 30 augustus 

waren geïnteresseerden welkom 

bij de twee locaties waar 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen 

zonnepanelen op het dak wil 

plaatsen. Ondanks het 

wisselvallige weer was het zowel 

bij de familie Rasenberg in Hooge 

Zwaluwe als bij de familie 

Koorevaar in Lage Zwaluwe een 

komen en gaan van bezoekers. 

Uiteraard werden de RIVM-

richtlijnen in verband met COVID-19 in acht genomen en konden bezoekers na 

inschrijving een route door de melkveebedrijven maken om nadere informatie over het 

postcodeproject te ontvangen van de aanwezige bestuurders en dakeigenaren. Ruim 

zestig inwoners van gemeente Drimmelen kwamen langs om meer informatie te krijgen. 

Sommigen schreven zich ter plekke in als lid van de coöperatie en reserveerden hun 

‘Zondeelen’ in het eerste postcoderoosproject.  

 

 

Ondertekening overeenkomst dakeigenaar 

Om een postcoderoosproject te realiseren met zon op 

andermans dak, heb je uiteraard een dak nodig. Familie 

Rasenberg in Hooge Zwaluwe en familie Koorevaar in Lage 

Zwaluwe hebben hun daken beschikbaar gesteld. Ad 

Rasenberg heeft intussen met het bestuur van Coöperatie 

Opgewekt Drimmelen de overeenkomst getekend voor 

plaatsing van zonnepanelen op het dak van zijn melkveestal 

aan de Zonzeelseweg 20 in Hooge Zwaluwe. De zonnepanelen 

blijven tenminste 15 jaar liggen. Binnenkort zullen ook Gerit 

en Vera Koorevaar de samenwerking officieel bekrachtigen 

door het ondertekenen van een overeenkomst.  
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Stand van zaken Zondeelen  

Op dit moment zijn er ongeveer 180 Zondeelen 

gereserveerd door 20 inwoners van gemeente Drimmelen. 

Om de reservering definitief te maken, hebben we alle 

inschrijvers gevraagd het bijbehorende inleggeld van € 50 

aan ons over te maken. Zodra er voldoende Zondeelen zijn 

gereserveerd om (één van) de daken te vullen met 

panelen, krijgen alle inschrijvers een formeel aanbod. De 

aanbetaling van € 50 wordt dan in mindering gebracht op 

de totale investering. Het begin is dus gemaakt, maar 

Opgewekt Drimmelen zal de komende tijd meer 

activiteiten ondernemen om het postcoderoosproject bij 

meer inwoners en MKB-bedrijven onder de aandacht te 

brengen. Hou dus de verschillende lokale media in de 

gaten! 

 

 

Leden 

Op dit moment heeft Coöperatie Opgewekt 

Drimmelen 50 leden en er komen nog steeds nieuwe 

aanvragen binnen. Zij hebben zich via onze website 

(www.opgewektdrimmelen.nl/lid-worden/) 

aangemeld. Het lidmaatschap is een voorwaarde om 

mee te kunnen doen aan het postcoderoosproject, 

maar ook als je daar (nog) niet aan meedoet, kun je 

natuurlijk lid worden. De contributie voor het 

lidmaatschap bedraagt € 10 per jaar. Voor dit eerste 

jaar hoeft er echter nog geen contributie betaald te 

worden, maar vragen we nieuwe leden om € 10 te storten als ledenkapitaal. Het 

ledenkapitaal vormt het eigen vermogen van de coöperatie en wordt door de coöperatie 

terugbetaald als het lidmaatschap wordt opgezegd. Vanaf 2021 zal er jaarlijks € 10 

contributie in rekening gebracht worden.  

 

 

Poster 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen heeft posters op 

A3-formaat laten drukken waarmee inschrijvers 

van Zondeelen aan anderen kunnen laten weten 

dat ze meedoen aan het postcoderoosproject. Heb 

je je ingeschreven en heb je nog geen poster? 

Stuur dan een e-mail aan 

bestuur@opgewektdrimmelen.nl en we zorgen dat 

er zo snel mogelijk eentje wordt bezorgd!  
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Versterking gezocht voor communicatie 

Coöperatie Opgewekt Drimmelen bestaat uit 

inwoners van de gemeente Drimmelen, die 

samen duurzame energie op gaan wekken, 

voor eigen gebruik. We zijn gestart met 

twee boerendaken. Daar gaan we 

gezamenlijk zonnepanelen op leggen en we 

hebben nog meer duurzame plannen. 

Opgewekt Drimmelen is een 

vrijwilligersorganisatie, geen bedrijf. We 

zoeken iemand die ons wil helpen met de communicatie voor de coöperatie. Hou je van 

schrijven en actief zijn op sociale media? Krijg je energie van werken aan duurzaamheid? 

Heb je iedere week een paar uurtjes de tijd om te schrijven en te posten? Dan ben je een 

waardevolle versterking van ons team! Stuur ons een berichtje via  

info@opgewektdrimmelen.nl.  

 

 

Bestuur 

Het bestuur van Coöperatie Opgewekt Drimmelen bestaat momenteel uit Camiel Wieme 

(voorzitter), Richard van der Maden (secretaris) en Hanny van Geel (tijdelijke 

ondersteuning). Wij zijn bereikbaar via bestuur@opgewektdrimmelen.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Bestuur Opgewekt Drimmelen 

 

 

PS: Stuur deze nieuwsupdate gerust door naar andere geïnteresseerden!  
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