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Windfonds Krammer is op zoek naar duurzame
initiatieven uit de regio. Bent of kent u iemand met
een duurzaam project en zoekt u ﬁnanciering?
Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage uit
het Windfonds! U kunt tot 1 oktober 2020 uw aanvraag
indienen via www.windfondskrammer.nl.
In het voorjaar van 2020 hebben wij de volgende lokale
initiatieven met een ﬁnanciële bijdrage gesteund.
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Oude-Tonge

Bruinisse
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HET DORPSHUIS

Natuurlijk deelt ook Nieuwe-Tonge

De dorpsraad vroeg om een bijdrage

Bruinisse en zijn reuzenmossel, aan

Stichting Dorpsbelangen vroeg om

in de opbrengsten van Windpark

voor de realisering van een Solar-

de Havenkade, ze hóren bij elkaar.

een bijdrage om zonnepanelen te

Krammer. De dierenwei, achter

bank bij de Multisportkooi aan de

Het kunstwerk siert het dorp al sinds

kunnen plaatsen op het dak van

De Tuunstee, vormt een waardevolle

Mercuriusweg. De solarbank is een

juli 1997 en vormt sindsdien een

Dorpshuis “De Wimpel” te Sint

locatie in het dorp, een sociale plek

soort oplaadpunt waar je van alles

ware trekpleister om ermee op de

Philipsland. De stichting probeert

waar jong en oud graag komt.

kunt opladen, van elektrische ﬁets

foto te gaan. Haar oorspronkelijke

de dorpshuizen van Sint Philipsland

Geiten, een schaapslammetje,

en scootmobiel tot smartphone aan

schoonheid was de ‘Bruse Mossel’

en Anna Jacobapolder te behouden

kippen, duiven, maar ook wallaby’s

toe. De dorpsraad hoopt dat deze

echter kwijtgeraakt. Bovendien werd

voor de leefbaarheid van beide

hebben het hier prima naar hun

voorziening eraan bij zal dragen dat

dit vier meter lange, drie meter hoge

dorpen. Wanneer deze zonnepanelen

zin en worden dagelijks uitstekend

menigeen hier een poosje neerstrijkt

en 800 kilo zware icoon eind 2018

geplaatst worden scheelt dit aanzien-

verzorgd. Echter ontbrak het in de

om te kijken naar de sportieve activi-

door een vuurwerkbom vernield.

lijk in de kosten van het energiever-

stallen nog aan deugdelijke verlich-

teiten die hier plaats gaan vinden,

Dorpsraad Bruinisse zette zich dan

bruik en het zorgt voor een positieve

ting. De gift van Windfonds Krammer

om dan meteen handig gebruik te

ook in voor restauratie en vroeg een

bijdrage aan het milieu.

vormt hiervoor een zeer welkome

maken van de oplaadmogelijkheden

bijdrage aan voor het opknappen

bijdrage.

die de Solarbank biedt.

van de Mossel.

Meer informatie over het indienen
van een aanvraag vind je op:

www.windfondskrammer.nl

