
Nieuw
Hoogtepunten

Ø 1 september 2016
Het idee voor een lokale energie 
coöperatie ontstaat. 

Ø 18 november 2016
Bezoek aan Hier Opgewekt

Ø 26 januari 2017
Overleg met Provincie Overijssel

Ø 27 februari 2017
Presentatie logo Boeskoolstroom

Ø 1 maart 2017
Oprichting bij de notaris

Ø 28 maart 2017
Op werkbezoek bij lokale
cooperatie in Groenlo

Ø 4 april 2017
Boeskoolstroom wordt 31e lid 
van Duurzame Energie Unie

Ø 25 april 2017
Bijeenkomst voor bedrijven

Ø 10 mei 2017
Officiele start verkoop van 
groene ‘Boeskoolstroom’.

Ø 11 juli 2017
Duurzame bijeenkomst in Zuid-
Berghuizen
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Dit is de eerste Boeskoolstroom Nieuwsbrief, die minimaal
twee keer per jaar zal uitkomen. Hiermee houden we je op
de hoogte van onze activiteiten en plannen .

Feestelijke start energielevering

Op 10 mei 2017 is Boeskoolstroom gestart met de levering van
groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. De start werd
gevierd met een filmavond in stadstheater De Bond. In
samenwerking met het Filmhuis werd de film ‘Samuel in the
clouds’ vertoond.

Ludieke sketch met slingerkanon
Voorafgaand aan de voorstelling bleek de stroom uitgevallen in
het Stadstheater. Gelukkig waren twee ‘monteurs’ van
Boeskoolstroom ter plaatse om het probleem te verhelpen. Het
bleek dat een zonnepaneel met de lampjes van de mobiele
telefoons van het publiek verlicht moest worden. Niet alleen
ging de verlichting weer aan, ook het slingerkanon werd
geactiveerd. Er was niet voorzien dat de slingers zouden blijven
hangen in de verlichtingsinstallatie. Gelukkig wisten de technici
van het Filmhuis dit probleem snel te verhelpen.

Boeskool voor iedereen
Na afloop van de filmvoorstelling was er een ‘goody bag’ met
informatie en een heuse Boeskool. Deze werd door iedereen
vrolijk aanvaard. Voor de sponsoren en de leden was er nog
gelegenheid voor een drankje in het theatercafe. Al met al kijken
we terug op een zeer geslaagde avond.

Resultaat van het slingerkanon

Een boeskool-tas voor iedereen



Bestuurszaken

Iedere nieuwsbrief zullen we je als
bestuur informeren over 
bestuurszaken. In deze eerste
nieuwsbrief stellen we ons als
bestuur aan je voor:

Harry Snijders, Voorzitter

Harry is zelfstandig ICT-er, 
wooncoach, en energiecoach in 
Oldenzaal

Jaap Noordman, Penningmeester

Jaap is gepensioneerd en zeer
actief als energiecoach

Vacature, Secretaris of algemeen
bestuurslid

We zoeken nog enthousiaste
bestuursleden om Boeskoolstroom
verder te ontwikkelen. Kom jij ons
team versterken?

Komt hier
jouw foto?

Boeskoolstroom is op werkbezoek geweest bij Groenkracht Groenlo die al 
een collectief zonnestroomproject hebben aangelegd. Dit gaan we ook in 
Oldenzaal realiseren

Leden maken de coöperatie

Boeskoolstroom is een coöperatie. Dat wil zeggen dat we voor en
door onze leden zijn. We vinden dat dit hoort bij een burger-
initiatief. De leden worden actief betrokken bij de coöperatie en
geven daarmee vorm aan het beleid en activiteiten van de
coöperatie.

Voor onze leden organiseren we een eerste ledenbijeenkomst op 
woensdag 27 september 2017 om 19.30 uur (locatie volgt) .

Zonnestroom zonder eigen dak

Een van de doelen van Boeskoolstroom is om collectieve
zonnestroomprojecten te realiseren op daken van bedrijven en
organisaties (via de zogenaamde postcoderoosregeling). Als je
huurt of zelf geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen, dan kun
je tegen gunstige voorwaarden een aandeel nemen in onze
zonnestroomprojecten.

“Wek je eigen 
groene stroom op 
via andermans dak”

Vier mogelijke projecten
Op dit ogenblik zijn we vier
serieuze projecten in Oldenzaal
aan het uitwerken. Voor elk
project beoordelen we de
technische en economische

haalbaarheid. Daarna stellen we een prospectus op waarin precies
staat uitgelegd hoe deelname aan een zonnestroom-project werkt.
Na de zomervakantie hopen we te kunnen starten met
informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Houd Facebook
en onze website in de gaten.

Boeskoolstroom werkt samen met de
Duurzame Energie Unie voor de levering
van duurzame energie. Sinds kort heet
het groenste energiecollectief om. Het
gaat niet alleen om om -denken, maar
ook om-doen. Doe jij mee?



Ontmoet Boeskoolstroom op D’RAN17
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september is Boeskoolstroom te vinden op D’RAN17, het “festival van de
democratie”. Een van de thema’s is duurzaamheid en burgerparticipatie. Daarbinnen zullen we als
oprichters van Boeskoolstroom twee keer een sessie van 45 minuten invullen met de titel:

“Burgerinitiatief: waar haal je de energie vandaan? “

Waar: Roombeek, Enschede

Wanneer: vrijdag 8 september van 
15.30 -16.15 uur en zaterdag 9 
september van 10.30 – 11.15 uur

Meer informatie: www.dranfestival.nl

Aan de hand van onze persoonlijke ervaringen om een lokale energie
coöperatie op te richten proberen we samen met de bezoekers
antwoord te vinden op de volgende drie vragen: Doet het ertoe? Moet
je het als burger doen? Wil ik het als burger doen?

Boeskoolstroom levert sinds 10 mei 100% groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. Dat doen we
in samenwerking met de Duurzame Energie Unie = OM. Dit is een coöperatie van 33 lokale energie-
coöperaties die werkt zonder winstoogmerk. Zo hebben we zelf inspraak in het gevoerde prijsbeleid
en kunnen we kennis delen met andere lokale initiatieven. Als je om-gaat, ben je niet alleen groen
bezig, maar steun je ook lokale burgerinitiatieven zoals Boeskoolstroom. Doen dus!

Speciale zomeractie
Ben jij één van de eerste 1.000, dan regelen wij je overstap en betaal je een jaar lang geen vaste
kosten voor de levering van je stroom en gas t.w.v. € 72,-. (bij afname van 2 producten). Ga naar
www.samenom.nl voor de overstap en de actievoorwaarden.

Bentheimerstraat 29, 7573 CW, Oldenzaal, 
Telefoon: 06 - 4061 4859,
E-mail: info@boeskoolstroom.nl, 
Website: www.boeskoolstroom.nl; 
Facebook: /boeskoolstroom

Voordelen van Boeskoolstroom = OM
✔ Je krijgt 100% groene stroom en CO2 gecompenseerd gas uit 
Oldenzaal of van andere energiecoöperaties

✔ Je bent klant van een lokaal en niet-commercieel burgerinitiatief 
met persoonlijke aandacht en service

✔ Je draagt bij aan Oldenzaalse maatschappelijke doelen en 
activiteiten

✔ Je betaalt een eerlijke en marktconforme prijs

Ga “om ” naar groene energie uit jouw buurt


