100% duurzaam

De Historische Groentehof zit 100% op zonne-energie. Met Leudal Duurzame Systemen BV is
de zonne energie installatie gebouwd. "Dit is de grootste die we tot nu toe bouwden", zegt ing.
André Brouwers. Jac Nijskens geeft gratis voorlichting over zonne energie aan
geïntereseerden.

Grote installatie
"Dit is de grootste installatie die we tot nu toe bouwden", zegt ing. André Brouwers. "Omdat we
25 jaar ervaring hebben in constructiewerken kunnen we dit goed uitvoeren. Dit is toch een
stukje toekomst." Volgens Andre Brouwers is het een goede stap geweest om naast
constructiewerken ook met duurzame energie aan de slag te gaan. "Ook in de winter leggen we
wekelijks zonne energie installaties aan", zegt hij. "Er is gewoon veel interesse."
Gratis voorlichting aan geintereseerden
Wilt u zonnepanelen en weet u niet waar u moet beginnen? Jac Nijskens van de Historische
Groentehof: "Ik geef gratis voorlcihting. Wat is de kostprijs, waar moet u op letten, wat is een
Wattpiek, wat is een realistische terug verdientijd, noem maar op. U kunt me bellen op 077 4762913 / 06 - 53146495 of mailen op info@vergetengroenten.nl ".

Samenwerking
"We mogen met ons hele personeel een fantastische kookworkshop volgen", vertelt Andre
brouwers enthousiast verder. Als iedereen dan deze installatie ziet geeft dat een band binnen
het bedrijf. Naast de installatie plaatsen we een informatie paneel over ons bedrijf. Dat zien
duizenden mensen. De Historische Groentehof zal via haar nieuwsbrief en website het publiek
informatie geven over zonne energie en hoe wij als bedrijf werken. Dat vind ik natuurlijk super!",
zo sluit Andre Brouwers tevreden af.

Bedrijven gevraagd mee te doen
De Historische Groentehof wordt een demonstratieterrein voor duurzame energievoorziening.
We zoeken nog bedrijven of organiaties die mee willen doen. Bent u bezig met duurzame
energie, LED verlichting, energiebesparende maatregelen, waterbeheer, of anderszins met
duurzaamheid? Ziet u de Historische Groentehof als een mogelijke plek om uw product of
dienst te tonen? Neem dan aub gerust contact met ons op.
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