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ZONNECOLLECTIEF TUINDORP 

HENGELO                          JAARGANG 1, NR.3, AUGUSTUS 2016 

 

Met veel plezier presenteren wij het definitieve logo. 

Met dank aan Myrthe Lamme, studente 

industriële vormgeving aan de UT alhier. 

De ronde vorm van het logo is een soort 

representatie van de zon. De stralen gericht 

naar het midden symboliseren de mensen die 

samen het Zonnecollectief (het samen 

ondernemen/ collectieve) vormen. Daarom 

begint de tekst ook in het midden.  

De kleur refereert aan de warmte van de zon 

die gevangen wordt door het zonnepaneel 

(raster). Uw zonnecollectief zal voortaan herkenbaar zijn door deze huisstijl als wij u 

informeren over de voortgang van zaken in het zonnecollectief.  

 In de nieuwsbrief van juni hebben we een tipje van de sluier opgelicht over een 

mogelijk nieuwe locatie. We kunnen u nu vertellen dat we op dit moment in gesprek 

zijn met Welbions over de locatie de Klokstee. Inmiddels gaat het om ruim 942 

zonnepanelen voor de ruim 100 aspirant deelnemers.  

Met dank aan het ROC Twente en hun bereidheid om met ons mee te denken en 

hun dak  ‘om niet’ beschikbaar te stellen, drukten de externe kosten van een 

schakelkast te zwaar op het netto gewenste resultaat. 

 

Gezien de vakantieperiode zal het pas eind augustus zijn dat we de volgende 

informatiebijeenkomst in september kunnen aankondigen waarin we de concept 

deelname certificaten en ledenovereenkomst kunnen presenteren.   

Nog meer goed nieuws 

Inmiddels heeft de Rabobank het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo een 

opstartsubsidie van € 2350,- toegezegd en de provincie Overijssel heeft zo goed als 

zeker een subsidie van € 50.000, - toegekend onder strikte voorwaarden. 
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We zijn blij dat het initiatief Zonnecollectief Tuindorp Hengelo  zo gewaardeerd wordt 

door de provincie en de Rabobank. Mede door de grote belangstelling voor dit 

Zonnecollectief  liggen we landelijk gezien ver boven het gemiddelde aan 

inschrijvingen voor dergelijke projecten. 

Heeft u vragen? Wilt u contact?  Laat het weten via de mail tuindorpzon@gmail.com 

of via info@zonnecollectieftuindorphengelo.nl 

Het is mogelijk dat we niet direct reageren in verband met vakanties. Vanaf 15 

augustus wordt uw mail in ieder geval weer gelezen. 

 

Hartelijke groet, 
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