
UITNODIGING 22 JANUARI 2020
Informatieavond voor ouders, verzorgers, 

buurtbewoners en andere geïnteresseerden

S T R O O M

In oktober is de inschrijving voor het zonnedakproject op 
OBS De Bogerd feestelijk van start gegaan! Coöperatie 
Bommelerwaar, de gemeente en het schoolbestuur hebben 
op deze middag de samenwerkingsovereenkomst voor dit 
project ondertekend.

De leerlingen hebben het startschot gegeven met de 
symbolische aansluiting van het zonnepaneel. Wij hopen 
dat de kinderen de uitgereikte bloembollen inmiddels in 
de grond hebben gestopt en dat er van het voorjaar mooie 
bloemen tevoorschijn zullen komen. Ook deze bloemen 
maken gebruik van het zonlicht, net als wij voor onze 
duurzame energieprojecten!

Een aantal mensen heeft inmiddels doorgegeven interesse 
te hebben in deelname aan het zonnedakproject. En daar 
zijn wij natuurlijk heel blij mee! Maar we hebben nog 
meer aanmeldingen nodig om het project te kunnen laten 
doorgaan. Het zonnedak kan duurzame energie leveren aan 
circa honderd huishoudens en Coöperatie Bommelerwaar 
nodigt u van harte uit om deel te nemen. 
Onze slagzin luidt dan ook: Zet De Bogerd in het Zonnetje!

Graag willen wij u meer vertellen over het project waarbij 
we uitleg geven over hoe het nu precies werkt, in welke 
gevallen deelname geschikt is en wat deelname u oplevert. 
Daarom organiseren wij een informatieavond waarbij u ook 
persoonlijk uw vragen aan ons kunt stellen. En natuurlijk 
kunt u op die avond uw deelname aan ons doorgeven.

Met vriendelijke groet,

namens Coöperatie Bommelerwaar, 
Roeland Reesinck (06-53102847) 
Jan Tolk (06-12509861)
zonnedakrossum@bommelerwaar.nl

De informatieavond wordt 
gehouden op woensdag 22 januari 

a.s. om 20.00 uur in het gebouw van 
De Bogerd. 

Wij nodigen ouders, verzorgers, 
buurtgenoten en andere 

belangstellenden van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn!

Kunt u die dag niet aanwezig zijn, 
maar wilt u meer weten, neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. Wij 

beantwoorden uw vragen graag! 
Meer informatie en 

contactgegevens kunt u lezen op 
www.bommelerwaar.nl

WIJ HOPEN U TE ONTMOETEN 
OP 22 JANUARI!

Energiekosten besparen én lokaal duurzame 

energie opwekken? 1200 zonnepanelen op De 

Bogerd leveren groene stroom aan De Bogerd 

én 100 huishoudens in de buurt!Meedoen? Schrijf je snel in op www.bommelerwaar.nl

Zet De Bogerd in het zonnetje!
Het zonnedakproject wordt ondersteund door Miss Eco 2019, oud-leerlinge van 

De Bogerd!


