
ideeën voor de 21ste eeuw
LIKE & SHARE

MEER INFO

Beweging.net Antwerpen sprokkelt ideeën voor de 21ste eeuw. We trekken door 
de Antwerpse regio met een reeks verrassende en boeiende thema-avonden op 
symbolische locaties. 

Drie experten gaan telkens vanuit hun achtergrond op een thema in. Nadien is er ruimte 
voor dialoog tussen de sprekers en het publiek. We leggen linken naar het lokale beleid 
en dagen iedereen uit om met deze inspiratie in de eigen buurt, gemeente of stad aan 
de slag te gaan. 

FACEBOOK  beweging.net Antwerpen  
WEBSITE  www.beweging.net/antwerpen
E-MAIL  antwerpen@beweging.net 
TEL   03 220 12 22

DE gROENE gOlF

DONDERDAG 20 APRIL 2017 
OM 20 UUR

Over hernieuwbare energie
DE tOEkOMst lacht jE tOE

MAANDAG 15 MEI 2017 
OM 20 UUR

Over kansen en vertrouwen

DONDERDAG 8 JUNI 2017  
OM 20 UUR

lEvEN zONDER FIlEs
Over ruimte en mobiliteit

MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017  
OM 20 UUR

WIE bEN Ik - jIj - WIj
Over identiteit en diversiteit



ideeën voor de 21ste eeuw
LIKE & SHARE
DE GROENE GOLF

PROGRAMMA

We bieden vijftig mensen de kans om voor de start van het inhoudelijk programma een geleid 
bezoek te brengen aan het Havenhuis. We verwachten je dan om 18.45 uur aan het onthaal van 
het Havenhuis voor een rondleiding van 19 tot 19.45 uur. Daarna sluit je aan op de rest van de 
avond. Inschrijven voor dit bezoek is nodig.

FACEBOOK  beweging.net Antwerpen  
WEBSITE  www.beweging.net/antwerpen

Donderdag 20 april 2017 om 20 uur
Over hernieuwbare energie

UITNODIGING

De energie van de toekomst is 100% hernieuwbaar, 
schoon en lokaal geproduceerd. Dat klinkt schoon, maar 
is het ook haalbaar? Hoe pakken we dat lokaal aan? Welke 
rol is er weggelegd voor  overheid en burgers? Surf met 
ons mee op de groene golf!

Ellen Wauters, woordvoerster schepen Marc Van Peel

Je kan gratis deelnemen na inschrijving (graag vóór 4 april), 
vermeld zeker of je al dan niet wil deelnemen aan het geleid 
bezoek van het Havenhuis.
antwerpen@beweging.net – tel. 03 220 12 22

•  Jan Duerinck, senior expert energie scenarios, Vlaamse Instelling voor 
   Technologisch Onderzoek (VITO)
•  Jan Winters, verantwoordelijke strategie duurzame ontwikkeling 
   energieprojecten, Vleemo NV
•  Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen, Cera Coopburo
•  Dirk de Kort, Vlaams Parlementslid en schepen in Brasschaat

Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Locatie

in gesprek met

INSCHRIJVEN

Extra aanbod: bezoek het Havenhuis


