Nieuwsbrief “ STOOM “

donderdag 21 maart 2013

Beste lezer,

Het is lente en ons “stoomplatform” komt stilaan onder stoom.
Tijd om even op te sommen waar we nu staan :
-

-

-

Het “stoomplatform”, een groep geïnteresseerden in het aspect “stoom” komt sinds
een tweetal jaren ( 4 x per jaar ) samen onder het voorzitterschap van prof Michel De
Paepe en is de drijvende kracht achter onze stoom-aanpak. Lijst van deze groep is in
bijlage en indien geïnteresseerd kan je er ook bijkomen.
Jaarlijks is er een “stoomdag” in het Pand in Gent. Tijdens het seminarie is er
mogelijkheid om kennis te maken met experts in het stoom gebeuren : leveranciers,
installateurs, uitbaters, studiebureau’s enz. Op 21 november 2012 hadden we 120
ingeschrevenen voor onze stoomdag met als onderwerp “stoom en WKK”.
We hebben een Web-site www.stoomplatform.be waar je o.a. ons “ huishoudelijk
reglement en onze folder kan inkijken.

Belangrijker zijn echter onze plannen voor 2013/2014 waar we jullie graag bij betrekken :
-

-

-

De web-site beter actief houden. Dit wordt één van de taken van een
wetenschappelijk medewerker die binnenkort deeltijds voor het stoomplatform zal
werken. Uiteraard verwachten ook van onze leden relevante informatie om op ons
Webnet te plaatsen.
Een studieopdracht voor VEA: voeren van een enquête in bepaalde sectoren met het
oog op het verzamelen van gegevens over hun installaties en over hun stoomgebruik.
Een “ Wegwijs Stoom “ opstellen waar alle firma’s die iets te bieden hebben over
stoom aan firma’s met een stoominstallatie zich kunnen kenbaar maken. Er zal een
“frame” uitgewekt worden tegen onze volgende stoomdag en het werk zal dan ter
beschikking gesteld worden op onze stoomdag van november 2014. Laat ons nu
reeds uw wensen kennen !
Organiseren van een eerste stoomcursus : “praktische informatie over stoom”. Deze
cursus zal gegeven worden over drie avonden met nadien een specifiek
bedrijfsbezoek aan een toonaangevende firma in Aalst. Details zullen vóór het verlof
in een volgende stoombrief en op onze web aangekondigd worden. Alvast de grote
lijnen :
* eerste avond begin oktober - stoomproductie
* tweede avond begin november - stoomverbruikers en stoomdistributie
* derde avond begin december- wetgeving en veiligheid van stoominstallaties
* midden januari 2014 – bezoek aan een installatie

-

Onze stoomdag 2013 gaat door op 20 november 2013 en heeft als thema : “biomassa en stoom” en “wat met groene warmte”. Details en voorwaarden voor een
stand mag je verwachten vóór het verlof.

We brengen u ook na iedere vergadering van het stoomplatform een “stoombrief”.
Sluit je aan bij ons stoomplatform en zo ben je steeds als eerste op de hoogte over wat er
leeft in het stoom landschap. Welkom !
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