
Hoe sterk kan de energiefactuur van jouw land- en tuinbouwbedrijf nog dalen? Kom naar onze energieke 
lenteborrel en ontdek onder meer hoe je een gratis energie- of warmtescan kan aanvragen voor jouw bedrijf!

Meteen ook de gelegenheid om te vernemen dat uw gemeente in het project ‘Agro Energie Netwerk 
Noorderkempen’ stapte omdat dit project ons wil ondersteunen in het verminderen van de energiegebonden 
CO

2
-uitstoot. En dat het project ons kansen biedt om alle inspanningen geleverd door land- en tuinbouw 

eens positief in beeld te brengen. In de komende tijd wordt er werk gemaakt van 
energiescans, warmtescans, energiegroepen, thematische energieavonden,… 
om ook uw energiekosten naar beneden te halen.

Deze energieke lenteborrel is gratis en exclusief voor alle land- en 
tuinbouwers (groot of klein) uit de gemeenten Essen, Hoogstraten, 
Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel. Met een hapje en een drankje 
maken we er een interessante en gezellige avond van in aanwezigheid 
van de schepen en uw collega’s land- en tuinbouwers.

Wees er als de kippen bij en schrijf snel in voor de lenteborrel in uw gemeente met 
vermelding van je naam en het aantal personen dat aanwezig zal zijn.

Merksplas woensdag 15 maart om 20u Tuinbouwbedrijf Dielis
Koekhoven 59

Inschrijven voor 13 maart via milieu@merksplas.be 

Wuustwezel dinsdag 21 maart om 20u  Wijkhuis Loenhout
Brechtseweg 29

Inschrijven voor 17 maart via duurzaam@wuustwezel.be

Rijkevorsel donderdag 23 maart om 20u PC Sint-Jozef
Past. Lambrechtsstraat 1

Inschrijven voor 20 maart via duurzaamheid@rijkevorsel.be 

Hoogstraten donderdag 6 april om 20u Polyvalente zaal VITO
Gravin Elisabethlaan 30

Inschrijven voor 3 april via judith.schrijvers@hoogstraten.be 
of 03 340 19 23

Essen dinsdag 18 april om 20u GC de Oude Pastorij
Essendonk 3

Inschrijven voor 16 april via duurzaam@essen.be

Uitnodiging
Energieke 

lente-borrel

Agro Energie Netwerk Noorderkempen is een project van RURANT, IOK, IGEAN, Innovatiesteunpunt, Thomas More 
en het Proefbedrijf Pluimveehouderij ism de gemeenten Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Wuustwezel.


