
 

 

Word ook lid van onze lokale energie coöperatie: Dorp Centraal! 
 

Bent u inwoner van de buitendorpen in de voormalige gemeente Lemsterland*, heeft u een 

(recreatie-) woning of is uw eigen bedrijf of organisatie hier gevestigd, dan kunt ook u lid worden. 

 

Waarom lid worden van Dorp Centraal en klant van Energie VanOns? 
 

Energie Coöperatie Dorp Centraal is van en voor de inwoners van onze dorpen. 

* Dorp Centraal ‘verkoopt’ energie van Energie VanOns (elektriciteit en gas). 

* Energie VanOns is het groene coöperatieve energieleveringsbedrijf van Friesland, Groningen en  

   Drenthe. Coöperatief en dus volledig transparant. 

* De prijzen van Energie VanOns zijn concurrerend met de grote energieleveranciers.  

* De winst van Energie VanOns komt via Dorp Centraal terug naar je dorp. Er gaat geen geld naar dure  

   marketing campagnes of aandeelhouders – Energie VanOns is immers net als Dorp Centraal een  

   coöperatie.  

* De leden van Dorp Centraal beslissen over de besteding van dit geld. Het geld is te besteden aan zelf  

   te bepalen duurzame en sociale projecten in het dorp. 

 

De wereld verandert. We moeten verduurzamen, minder CO² uitstoten om onze (klein)kinderen een 

leefbare wereld na te laten. Energie is bovendien een grote kostenpost in de woonlasten. En wie wil 

nu geen baas worden over zijn energierekening?  

 

Dorp Centraal is een denktank, stimulator/organisator, informatiebron, ontmoetingspunt m.b.t. 

duurzame energie en duurzame, sociale projecten. Samen werken we aan de leefbaarheid van onze 

dorpen en aan de overgang van fossiele naar duurzame energie.  

 

 Daarom dus!  

Ga nu naar www.dorpcentraal.nl en meld u aan als lid. Voor slechts een éénmalig bedrag van € 25 

bepaalt u mee en draagt u bij aan een mooie toekomst voor onze dorpen. U vindt op 

www.dorpcentraal.nl ook antwoord op uw vragen en tevens een makkelijke link naar de site van 

Energie VanOns.  

 

Doch it foar dyn doarp en dysels! 

 

Kijk op www.dorpcentraal.nl voor meer informatie of stuur een mail 

naar dorpcentraal@gmail.com  

 

*De buitendorpen van voormalig Lemsterland zijn: Bantega,  
Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Oosterzee,  
Follega,Eesterga en Brekkenpolder. 
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