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De eerste deelauto's krijgen een feest!
Er komen 100% elektrische auto's, die rijden op hernieuwbare energie naar Boechout en Mortsel! En nog
straffer: je kan die gewoon reserveren wanneer je die nodig hebt!
Om dat te vieren geven we een feestje!
Welkom op 12 november op het Jef van Hoofplein en op woensdag 14 november in de Eggestraat in
Mortsel voor een kennismaking. We starten telkens om 17 uur. Meer info en inschrijven via Facebook en
de website!
Wil je zelf een elektrische deelwagen in de buurt? Partago zoekt steeds groepen van 4 tot 8 mensen die
een auto willen delen en bekijkt dan of een elektrische deelwagen mogelijk is in de buurt.
Met het project DeeldeZon van Interreg zetten we stappen naar gezondere lucht en meer autodelen!
Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project combineert
zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo mensen in onze drukbevolkte zuidrand te laten
nadenken over hun verplaatsingen. Misschien kan door DeeldeZon de 2de wagen weg? Of kan je woonwerkverplaatsing duurzamer?
Zie je het zitten over te stappen naar elektrisch rijden met een deelwagen? Heb jij nog een gebouw in de
buurt, of werk je ergens waar er gerust zonnepanelen op het dak gelegd mogen worden? Aarzel niet ons
te contacteren op info@zuidtrant.be.
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Claim the Climate
Nationale klimaatmanifestatie - Brussel-Noord vanaf 12:00
Op zondag 2 december, de eerste dag van de COP24 (de klimaatconferentie van Katowice,
georganiseerd door de Verenigde Naties), claimen verschillende organisaties in Brussel een ambitieus en
sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de GROOTSTE
KLIMAATMOBILISATIE OOIT in België: CLAIM THE CLIMATE!

ZuidtrAnt kan uiteraard niet ontbreken. Daarom organiseren we onze eigen fietskaravaan, die langs de
fietsostrade mensen oppikt van Mortsel tot Kontich, om daar de trein naar Brussel te nemen.
Doe je mee?

Op zondag 2 december om 11 uur starten we op het stadsplein van Mortsel en het Gemeenteplein van
Edegem met de fiets. Van daaruit nemen we de fietsostrade naar station Kontich-Lint, en pikken we
onderweg mensen op!

Overzicht:
Zondag 2 december
11 uur:
Start fietskaravaan op Stadsplein Mortsel en Gemeenteplein Edegem
11.30 uur:
Fietskaravaan passeert station Hove (afspraak aan de fietsenstalling)
11.50 uur:
Aankomst station Kontich-Lint
12.05 uur:
Vertrek trein naar Brussel-Noord

Daar sluiten we aan bij alle andere mensen die ook het klimaat claimen!
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3 jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden
omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot
sinds een paar jaar opnieuw stijgt!

Ticket: we raden je aan een weekendbiljet te kopen. Dit is de helft goedkoper dan het je normaal zou
kosten. Dit kan online of aan de automaat.

Terugkeer
We keren samen terug vanuit Brussel Noord. Moest je ZuidtrAnt kwijtraken doorheen al dat activisme, kan
je uiteraard altijd zelf de trein naar huis nemen. Die vertrekt steeds om 7 na en 55 na het uur in BrusselNoord en passeert station Kontich-Lint.

Geef een sein
Kom je mee? Laat ons dan snel iets weten via info@zuidtrant.be. Zo kunnen wij correct doorgeven met
hoeveel mensen we de actie steunen vanuit ZuidtrAnt.

Meer weten?
Claim the Climate is een evenement dat tot stand komt door groot activisme van onder andere volgende
organisaties: Climate Express en Klimaatcoalitie. Op de website staan alle andere partners vermeld en
kan je meer informatie terugvinden!

ZuidtrAnt cvba-so
Burgercoöperatie voor lokale &
duurzame energieprojecten.
www.zuidtrant.be
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