
Februari  
Maandag 21 februari – 19u30 – Workshop “Wat(t) met mijn energie?  

Waar: Opnieuw&Co Vredebaan 77 Mortsel - ingang aan parking 

- Inleiding tot het decentrale nieuwe energiesysteem. Wat is het capaciteitstarief, nut van de 
slimme meters, energiegemeenschappen en energiedelen, ….? 

- Inleiding tot energie ID gratis tool voor burgers die bewust willen omgaan met hun 
energieverbruik. 

- Praktische tips om zelf aan de slag te gaan en je woning slim te maken. 
- Wat kan een energiemanagementsysteem en waarom is dit nuttig? 
- Wat met mijn eigen laadpaal en een thuisbatterij? 

 

 

 

 

Maart 
Woensdag 9 maart – persmoment Deelbakfietsen  

Maandag 14 maart – 19u30 – Workshop “Wat(t) met mijn energie?  

Waar: Opnieuw&Co Vredebaan 77 Mortsel - ingang aan parking 

- Mijn woning van het gas los. Wat is er haalbaar en betaalbaar?  
- Hernieuwbare warmte? Welke soorten zijn er? Welke zijn er beschikbaar in mijn regio, mijn 

stad, gemeente, buurt, wijk? 
- Uitleg aan de hand van bestaande lokale cases. 

In samenwerking met: 

 

Donderdag 17 maart – 19u30 – 40 minuten-  Film: We The power – gratis 

Waar: Kaleidoscoop Mortsel 

Graag organiseren we een voorstelling van de kortfilm van 
Patagonia : We the power. Het verhaal van burgercoöperaties in 
de wereld en hoe zij mee aan de wieg van de energietransitie 
staan. Nu meer dan ooit actueel !  
Stel je voor dat je het traditionele energiesysteem op zijn kop zet 
en de kracht van schone elektriciteitsproductie teruggeeft aan je buren. We the Power volgt vrienden, 
families en visionairs terwijl ze wettelijke barrières doorbreken en de macht terugnemen van grote 
energiebedrijven om in handen van de lokale bevolking te leggen. De film beschrijft lokale coöperaties 
van diep in het Duitse Zwarte Woud tot de straten van het oude Girona in Spanje en de stedelijke 
daken van Londen, Engeland, terwijl ze de weg vrijmaken voor een revolutie in hernieuwbare energie 
en gezondere, financieel stabielere gemeenschappen bouwen. 



Zaterdag 19 maart – 13u – 17u -  Repair Café Mortsel 

Zaterdag 23 april - 13u -17u – Repair Café Boechout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengewone statutaire Algemene Vergadering (online) 
Datum : donderdag 5 mei 2022 om 20u ( en maandag 9 mei 2022 om 20u )  
Inschrijvingslink: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmGC7P51RkaTapdrurGf00z-
Z44K_vpMo8ZRIHtBk8pUQ1hQSDgyMEZCN1k2WkpIM0pPNVZWUDFTQy4u 
  
Jjaarlijkse Algemene Vergadering 
Datum: 21 mei 2022 
Waar: gemeentelijk centrum De Markgraaf (Kapelstraat 8) – Hove 
Wanneer: van 13u tot 15u30 
Inschrijvingslink: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AmGC7P51RkaTapdrurGf00z-
Z44K_vpMo8ZRIHtBk8pUMlVDMkNBNkhDS0k4RlNZQ1VUQ045T1pKSS4u 
 

 

 

 

 


