
 
 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – aflevering 10,  15 maart 2019 
 
 

 
 
 

   
 
 
Zonnepark Welschap bijna operationeel 
Er wordt hard gewerkt aan de aansluiting van het zonnepark op het stroomnet, dit gebeurt in de komende 2 
weken. Op 27 maart is de officiële opening van Zonnepark Welschap. Dan komt de staatssecretaris van 
Defensie Barbara Visser het zonnepark openen. Helaas is er dan geen ruimte beschikbaar om alle 
deelnemers van Zonnepark Welschap uit te nodigen, het gaat hierbij immers om meer dan 900 deelnemers!  
 



Openingsfeest voor alle deelnemers op 21 juni 
Op vrijdagavond 21 juni, op de langste dag van het jaar, organiseren we een openingsfeest voor alle 
deelnemers van Zonnepark Welschap. Het wordt een feestelijke en informatieve bijeenkomst, gericht op 
duurzaamheid, die plaats vindt op Vliegbasis Eindhoven. Meer informatie hierover volgt later nog, maar 
noteer deze datum alvast in je agenda! 
 
Extra informatiebijeenkomst Zonnepark Welschap 
Er zijn nog steeds een aantal zonnepanelen beschikbaar, al wordt het aantal snel kleiner! Afgelopen weken 
hebben we informatiebijeenkomsten gehouden in Veldhoven en Eindhoven.  
Nu staat er nog 1 bijeenkomst gepland in Best, speciaal voor inwoners van Best en Oirschot, op 27 maart om 
20.00 uur. Graag opgeven via www.bestduurzaam.nl  Op deze website is verdere informatie over deze 
bijeenkomst te vinden. 
Een oproep aan inwoners van Best en Oirschot: stuur deze nieuwsbrief graag door naar buren, vrienden of 
bekenden in jullie gemeente die interesse hebben in duurzame energie en graag meer informatie willen 
horen over Zonnepark Welschap.  
 
Alle informatie over Zonnepark Welschap kun je natuurlijk ook vinden op: www.zonneparkwelschap.nl , voor 
vragen kun je terecht bij info@zonneparkwelschap.nl of bellen met het telefoonnummer op de site. 
 
Inzetten voor Zonnepark Welschap? 
Heb je zin en tijd om je in te zetten voor Zonnepark Welschap?  Dat vinden we natuurlijk heel erg fijn! Je kan 
mensen in je omgeving enthousiast maken voor het zonnepark, je kan meehelpen met het openingsfeest op 
21 juni, of misschien wil je in de toekomst wat betekenen voor Zonnepark Welschap. Heb je interesse? Stuur 
graag even een mailtje naar info@zonneparkwelschap.nl 
 
 
Met zonnige groet, Bestuur en PR commissie Zonnepark Welschap 
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