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Nieuwsbrief

5 JAAR EKG
We kijken terug op een bijzondere periode.
Op 24 oktober 2014 zag onze coöperatie het levenslicht.
Aan die oprichting ging een verkenning vooraf, waarbij
we met elkaar uitzochten wat we gezamenlijk willen
bereiken als het gaat om duurzaamheid. Daarnaast
willen we ook de sociaal maatschappelijke belangen
van onze leden en dorpsgemeenschap behartigen.

Jubileumcadeau:
ieder EKG-lid GRATIS
Led-lampenset*
* af te halen bij het Ene
rzjyhus op:
woensdag 11 en 18 dec
. van 13–17 uur
vrijdag 13 en 20 dec. van
9–16 uur
zaterdag 21 dec. van 10–
12 uur

WAT GEBEURDE ER IN 5 JAAR?
Oprichting:
24 oktober 2014

FEBRUARI 2017:
start productie Zonnepark
Al ruim 17 miljoen kWh’s
eigen energie geproduceerd

MIENSKIPS ENERGIE:
Op 26 april 2018 hebben we voor ons zonnepark
de ‘Griene Greide’ de certificering
als producent van Mienskips
energie ontvangen. Sindsdien
kunnen mkb afnemers van
Gariper stroom een plaquette
ontvangen met de tekst: ‘Hjir
brûke wy Mienskips energie’.

Klant- en ledenwerving START
> Van 0 naar nu 200 leden

START Energie VanOns
> Van 0 naar 160 klanten

1 juni 2018: aanvraag bij
ministerie BZK voor pilot
‘Proeftuin
Aardgasvrije
wijken’
AARDGASVRIJ

GARYP

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

SEPTEMBER 2016:
start en bouw van het
Zonnepark

1 OKTOBER 2018:
toekenning pilot en start
van de organisatie
EIND 2019:
verwachting dat 30 woningen
van het aardgas zijn afgesloten
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Mienskipsfûns

GRATIS
Led-lampenset voor
alle leden
Alle leden van EKG
kunnen op woensdag
11 en 18 dec. van 13–17 uur
of vrijdag 13 en 20 dec. van
9–16 uur of zaterdag 21 dec.
van 10–12 a.s. een GRATIS
Led-lampenset afhalen bij
It Enerzjyhus,
Greate Buorren 13 B.

We zullen u feestelijk
ontvangen.

It Mienskipsfûns heeft een bijdrage
geleverd aan verschillende
duurzame doelen:
> Zwembad van Garyp voorzien van
dekkleed
> Kerkgebouwen voorzien van
led-verlichting
> Bijenweide van Sumar ingezaaid
> Bijdrage verbouwing It Geahûs

200 leden is mooi!
We zien de toekomst zonnig in.
En er zijn dan ook diverse toekomstplannen, zoals:
a. Dorpsmolen
b. Eigen energieopslag realiseren
c. Verdere uitrol proeftuin Aardgasvrij
Garyp
d. Onderzoek mogelijke aanleg
2de Zonneweide

De EKG heeft inmiddels
200 leden. Maar we willen
graag doorgroeien, zodat
we nog meer kunnen
bereiken. Dus word lid
en ontvang tijdens de
actiedagen ook de
GRATIS Led-lampenset.

Prijsvraag

ENERGIEBEURS
Op de Energiebeurs van
2 november jl. was een
prijsvraag uitgeschreven. De winnaars kregen
een cheque uitgereikt van Jacob Miedema
namens Aardgasvrij Garyp.
AARDGASVRIJ
Prijzen zijn beschikbaar gesteld door Kobus,
GARYP
Bouma, Glaszettersbedrijf Van der Veen en
Smit Isolatiegroep:

Onderdeel van Enerzjy Koöperaasje Garyp

van links naar rechts:
Jacob Miedema met de prijswinnaars Regina Hoekstra,
Minke de Vries, Willem Veenstra en Alie Nieuwenhuis

