
 

Nieuwsbrief 9 Coöperatie KempenStroom februari 2023 

 

Online Energie Workshop KempenStroom 13 februari, 20.00 uur  

met speciale aandacht voor Zonnedak in Veldhoven. 

Tijdens de Online Energie Workshop krijg je uitleg over KempenStroom: wat doet de 
coöperatie, aan welke projecten wordt gewerkt en hoe je kunt meedoen. Er is speciale 
aandacht voor het zonnedak op een bedrijvencentrum in Zandoerle. KempenStroom 
hoopt in 2023 dit zonnedak, met 1100 panelen, te realiseren. Veel bewoners uit 
Veldhoven en omstreken kunnen participeren en meeprofiteren van dit project. 
Tijdens de onlinebijeenkomst krijg je alle informatie over het zonnedak en de stand 
van zaken. 

KempenStroom geeft deze OnlineEnergieWorkshop in samenwerking met Bibliotheek 
de Kempen. Je kunt deze bijeenkomst thuis volgen achter je computer. 

Je kan je opgeven via: www.kempen.op-shop.nl/. Na aanmelding ontvang je op 13 
februari de link voor de onlinebijeenkomst van Bibliotheek de Kempen via een e-mail. 

We hopen je te mogen begroeten op 13 februari! 

 

https://kempen.op-shop.nl/6193/webinars-grootschalige-energieopwekking/13-02-2023


Bezoek Biddinghuizen 

Half januari is het bijna voltallige bestuur van KempenStroom naar Biddinghuizen 
gegaan, op uitnodiging van SolarFields, een projectontwikkelaar waar we mee 
samenwerken voor een zonnepark in Reusel. Op de parkeerterreinen van Lowlands 
heeft SolarFields daar de grootste Solar Carport van de wereld gerealiseerd. Op een 
oppervlakte van 35 hectare liggen 90.000 zonnepanelen en het systeem levert een 
vermogen van 35 MWp. 

We werden daar op een koude winderige dag zeer gastvrij ontvangen, midden tussen 

de zonnepanelen, met koffie/thee en cake. De uitleg en rondleiding over het park was 

erg interessant en we waren allemaal onder de indruk van dit grootse project. Het was 

indrukwekkend om te zien! 

     

Ontvangst tussen de zonnepanelen                                                           

 

 

       

                                                                     Bijna voltallige bestuur KempenStroom 



 

 

SolarFields en KempenStroom 

Samenwerkingsovereenkomst SolarFields 

In januari heeft KempenStroom een samenwerkingsovereenkomst met SolarFields 

getekend voor het Zonnepark Voorste Heikant in Reusel. Vanaf nu zijn we echte 

partners en verplichten we ons naar elkaar toe om het Zonnepark Voorste Heikant te 

gaan realiseren. 

Help het nieuws van KempenStroom te verspreiden 

Dit kun je op meerdere manieren doen: 

Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen die interesse hebben. Zij kunnen dan ook lid 

worden van KempenStroom of zich opgeven als belangstellende.  

Volg ons op Linkedin, Facebook of Instagram. Deel de KempenStroom berichten op je 

eigen tijdslijn, zodat je contacten ook de berichten van KempenStroom kunnen lezen. 

Zo werken we, volgens ons motto, samen aan de energietransitie: 

Samenwerken voor meer Duurzame Energie! 

Met duurzame groet, 

Bestuur Coöperatie KempenStroom 

Ad van de Ven (Eersel, voorzitter) 

Joop van Meel (Valkenswaard, penningmeester) 

Marieke van Wijnen (Veldhoven, secretaris) 

Lisanne Leenaerts (Riethoven) 

Emile van Niekerk (Oirschot) 

Aad Zwinkels (Veldhoven) 

Frans van Hoof (Middelbeers) 
 

 

https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/
https://www.linkedin.com/company/kempenstroom/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.instagram.com/kempenstroom/

