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Nieuwjaarscadeau van ZuidtrAnt: Koop onze duurzame stroom!
ZuidtrAnt wenst graag haar coöperanten een duurzaam 2020! Om daarmee te helpen, kunnen we je een

klein cadeau aanbieden. Je kan nl. als coöperant bij ZuidtrAnt vanaf nu onze duurzame, lokale stroom

aankopen via Ecopower. Deze energie is 100% groen en komt dus van Belgische zon, wind en

waterkracht. Lees er alles over op de website!
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Wat eten we vandaag?
Inspiratieavond met Hans Bruyninckx

Vrijdag 28 februari, 19u30

Walpurgis, Deurneleitje 6, Mortsel

Hoe kan wat we eten bijdragen tot het bedaren

van de milieucrisis? Directeur van het Europees

Milieu Agentschap Hans Bruyninckx staat ons te

woord.

Een avond georganiseerd door Transitie ZuidtrAnt vzw in samenwerking met Gezinsbond Mortsel.

Vrije bijdrage.

Nieuwe Partago deelwagens in Lint en Antwerpen!

Lint is sinds kort de trotse eigenaar van een nieuwe Partago deelwagen! Op het

Oud-Strijdersplein van Lint kan je instappen in de Nissan Leaf.

Binnenkort komt Partago ook naar Antwerpen! Onlangs kregen ze erkenning bij Stad

Antwerpen om te gaan autodelen! Wij zijn heel enthousiast en hopen samen eerste

stappen te kunnen zetten in enkele nieuwe projecten! Alle info via www.partago.be.
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Burgercoöperaties halen raamcontract zonnepanelen bij

VEB binnen

ZuidtrAnt cv heeft, samen met andere lokale REScoops, via het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) een

raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie binnengehaald. Dit geldt voor

openbare besturen, scholen en publieke instellingen.

Het grote voordeel voor lokale besturen, scholen of andere publieke instellingen om hier aan mee te doen,

is dat er geen openbare aanbesteding meer moet worden opgemaakt. Ze kunnen rechtstreeks via het

VEB een aanvraag indienen. Deze komt dan bij één van de deelnemende coöperaties terecht, die

langskomen voor een gratis en vrijblijvende eerste verkenning. Dit beperkt de administratieve rompslomp

en versnelt de toename van de productie van zonne-energie.

Ken of ben jij iemand die van deze dienst zou kunnen profiteren? Mail dan zon@zuidtrant.be.
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ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor lokale & 

duurzame energieprojecten.

www.zuidtrant.be
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