
 
 
 

 

Harry Wieringa werd in 1970 geboren in Winschoten. Hij woont 
samen met zijn vriendin in Sappemeer. Samen hebben ze vier 
kinderen. Op het dak van hun woning in Sappemeer liggen 8 
zonnepanelen en in SunBrouck doen ze mee met 9 zonnepanelen. 
Harry werkt in Appingedam bij de gemeente Eemsdelta als directeur 
Mens & Maatschappij. Hij wil zich inzetten voor SunBrouck, omdat hij 
gelooft dat burgers zelf verschil kunnen maken als het gaat om 
duurzaamheid en duurzame energie. Hij wil via SunBrouck een 
bijdrage leveren aan de energietransitie, die in ons land nodig is. 

 

 
Roelof Lanting is vanaf 2014 betrokken bij Duurzaam 
Menterwolde en is medeoprichter van SunBrouck. Als 
gepensioneerd advocaat woont hij in Haren. Roelof is van mening 
dat we samen de planeet domweg zullen moeten redden. 
Duurzame opgewekte energie gebruiken is daarvoor een 
belangrijke stap. Dat is geen zaak van regeringsleiders (Parijs) 
alleen. Ook gewone inwoners zelf de goede dingen doen, ook in 
Midden-Groningen. Dat is zijn motivatie om bestuurslid te willen 
zijn van SunBrouck. Zijn ervaring zet hij graag in. 

 
 

 

 

Peter de Wekker is vanaf 2014 een van de oprichters van 
Duurzaam Menterwolde. Hij is vanuit het idee dat we met elkaar 
moeten streven naar een duurzame wereld betrokken bij de 
energietransitie. Samendoen past ook bij zijn idee van de plannen 
van energie coöperatie SunBrouck. Samen met bewoners in de 
regio het opwekken van duurzame energie stimuleren. Woonachtig 
in Muntendam als gepensioneerd hovenier wil hij zich inzetten voor 
het bestuur van SunBrouck. Zijn belangstelling gaat uit naar een 
functie die dienstbaar is aan de coöperatie, geen boegbeeld. Op het 
park heeft Peter 2 panelen en thuis op zijn dak liggen er 18. 

 

 
 
Okko van der Poel is voormalig docent natuurwetenschappen en 
daarnaast al 50 jaar werkzaam in een breed scala van 
vrijwilligersactiviteiten. Zijn motief voor al die bezigheden is: de 
wereld een beetje beter en mooier maken en zichzelf blijven 
ontwikkelen. Op het gebied van de energieopwekking ligt er voor 
onze (en de volgende) generatie een grote uitdaging.  
 

 

 

Henk Slomp is eigenaar van Sun2you. Daarvoor was hij docent 
techniek aan het Alfa-college. Hij leidt nu installateurs op aan twee 
opleidingscentra (ESBE Solar Academy te Vaassen en BDA te 
Gorinchem) en is technisch adviseur bij de coöperaties 
Veenstroom, Duurzaam Menterwolde en Grek. Zijn specialisatie is 
accu-opslag. Maar een ingewikkelde installatie of storing is genoeg 
voor Henk om uitgedaagd te worden. Waarom dan het bestuur 
SunBrouck? Iets belangeloos teruggeven aan de maatschappij. 



 
 

 
Harm Loer heeft na een carrière in het onderwijs zijn werkzame leven 
vervolgt met het bekleden van diverse functies binnen de 
automatisering. Hij vindt het met name van belang dat zoveel mogelijk 
mensen mee doen aan de energietransitie. Met het oprichten en het  
inzetten van coöperaties moet het mogelijk zijn de lusten van deze 
transitie zoveel als mogelijk terecht te laten komen bij de plaatselijke 
bevolking. Zo maken we de wereld, vindt hij, een beetje beter voor 
onze kinderen en kleinkinderen. 
 

 
 


