
                                                                                                                                                      

 

 
Ja, U leest het goed, ook het zwembad gaat straks op groene stroom draaien!! 
We zullen er uiteraard voor zorgen dat het water niet groen wordt!  
Afgelopen vrijdag en zaterdagmorgen is een ploeg enthousiaste mensen van De 
IJsclub Eensgezindheid en Algemeen Dorpsbelang Oudesluis bezig geweest 
om het dak van het IJsclubgebouw te vernieuwen en verstevigen. Dit i.v.m. de 
door de Gemeente Schagen toegezegde en gefinancierde zonnepanelen. Op 
deze manier kunnen wij namelijk ons exploitatietekort enigszins beperkt 
houden. Dat is zeer welkom daar de exploitatie subsidies langzaam worden 
teruggedraaid.     
Dus in samenwerking met de Fa. Jos Koks en Greenfocus worden de komende 
weken de zonnepanelen geplaatst en kan de meter gaan lopen!  
 
Tevens kan ik U hierbij mededelen dat we zaterdag 6 mei a.s. het zwembad 
gaan schoonmaken en de ijsbaanspullen weer gaan opruimen. Hierbij kunnen 
wij alle hulp gebruiken. Noteer dus alvast de datum; volgende week meer 
hierover.  
 
 
 
 
 
 
     Piet Slik 

Bestuur Algemeen Dorpsbelang 
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Op vrijdag 14 juli, tijdens de finale van de ZWEM4DAAGSE, werden de 
zonnepanelen op het dak van ijsclub "De Eensgezindheid" officieel in gebruik 
genomen.                        

Na een inleidende toespraak van Kees Doets was het woord aan wethouder 
Sigge van der Veek, die in zijn speech naar voren bracht dat de gemeente veel 
aandacht wil besteden aan het fenoneem milieuvriendelijke energie. Na 
lovende woorden omtrent de zelfwerkzaamheid van de bevolking van 
Oudesluis, trok hij niet de  stoute schoenen aan om de ingebruikstelling te 
bevestigen, maar zijn  kleding uit, om via de loopmat de bel te laten klinken en 
daarmee dit duurzame energieproject in te luiden. 

Tevens werd de prachtige picknicktafel, gemaakt en geplaatst door Ralph 
Meulman en Bob Koenen, officieel in gebruik genomen.  

Na de ceremonie werd het startschot gegeven voor de zwemfinale, die ook dit 
jaar weer door vele enthousiaste Oudesluizers werd bezocht.   

De genodigden genoten in de kantine van  een kopje koffie en is Oudesluis 
klaar voor een energievol zwemseizoen. 

                                                                                       Kees Doets.  
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