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Winnaar scholentourcompetitie bekend 
Basisschool uit ’s-Heer Hendrikskinderen wint een zonnepanelen installatie 

 

DELTA’s Energieadviseur Sjaak Vogel is op tour geweest langs 26 basisscholen door 

heel Zeeland. Onder de naam Sjaak’s Scholentour maakten ruim 2000 scholieren in een 

scholencompetitie kennis met energie(besparing) en veilig internetten. Basisschool De 

Poeljeugd uit ’s-Heer Hendrikskinderen heeft de scholencompetitie gewonnen. Zij kregen 

vandaag uit handen van Sjaak een cheque voor een zonnepanelen installatie van  

€ 5.000,-. 

 

Energie(besparing) en veilig internetten 

Een halfjaar lang toerde de speciaal ingerichte doe- en beleef bus langs basisscholen in 

heel Zeeland. Via Sjaak’s Scholentour leert DELTA de Zeeuwse jeugd bewust omgaan 

met (duurzame) energie en veilig internetten. DELTA ziet het als zijn maatschappelijke 

taak om zo vroeg mogelijk te starten met voorlichting te geven over deze onderwerpen.  

 

Hoofdprijs 

Basisschool De Poeljeugd uit ’s-Heer Hendrikskinderen verzamelde in drie weken tijd de 

meeste punten en is daarmee de winnaar van de eerste editie van Sjaak’s Scholentour. 

De hele school werd vandaag verrast met een feestelijk middagprogramma. De pretband 

verzorgde een vrolijke noot en Directeur Marleen de Goeij nam de cheque van € 5.000,- 

in ontvangst. “Super dat de kinderen zich zo ingezet hebben! Het is belangrijk dat ze al 

op jonge leeftijd begrijpen wat duurzaamheid betekent. Tijdens de scholentour hebben ze 

spelenderwijs ontdekt wat ze hieraan zelf kunnen bijdragen.” 

 

Nieuwe schooljaar 

Ook volgend schooljaar gaat DELTA op tour langs de basisscholen. Meer informatie en 

inschrijven voor deelname: www.DELTA.nl/sjaaksscholentour.  

 

Noot voor de redactie: 

 

Over DELTA 

DELTA levert energie, energie- en infradiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: expliciet 

door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. 

Impliciet speelt DELTA een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland. DELTA brengt mensen samen. Dat doen 

we door het aanbieden van producten en diensten, door onze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en door sponsoring. 

DELTA verbindt zo als werkgever, als leverancier en als maatschappelijke partner. Op de zakelijke markt is DELTA actief op het 

gebied van energie en digitale dienstverlening. 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

DELTA N.V.,  Tim Brouwer,  Woordvoerder, telefoon (0118) 88 3263 

 

Correspondentieadres: Postbus 5048, 4330 KA Middelburg 

Hoofdkantoor: Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg 

e-mail: persvoorlichting@DELTA.nl / website: www.DELTA.nl 
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