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AGENDA KWB-EVERSEL:  

 

Januari:  -Afbraak Kerststal (09-01-2016) 

  -Kookles (22-01-2016) 

 

Februari:  -Klimaatwandeling (07-02-2016) 

  -Fietsen in de mergelgrotten (20-02-2016) 

  -Ontbijtgesprek (28-02-2016) 

 

 

KOOKLES: 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kookles. 

Deze klassieker onder de klassiekers zal ook nu weer een voltreffer worden. 

Op deze vrijdag zal er weer een stevige en lekkere pot worden gekookt. 

Deze kookles begint stipt om 19u 00. Er wordt van je verwacht dat je een keukenhanddoek, een 

aardappelmesje, veel leute en een grote honger meebrengt. 

De kookles eindigt na de grote afwas. 

Iedereen die eens lekker wil koken is welkom. 

Inschrijven voor deze kookles kan tot 17 januari 2016. 

Deelnameprijs bedraagt slechts €15. 

 

KLIMAATWANDELING: 

Ons klimaat slaat op drift. 

Droge zomers, warme winters en stormen zijn ondertussen een jaarlijks verschijnsel. 

Ook in onze eigen omgeving is deze klimaatsverandering merkbaar. 

Op zondag 7 februari 2016 organiseren we een klimaatwandeling door Eversel. 

Een ervaren gids zal ons vertellen wat deze veranderingen met onze eigen omgeving doen. 

Deelnameprijs bedraagt slecht €1. Warme tas soep is inbegrepen. 

Inschrijven voor 1 februari 2016 bij Rykers Rudi. (Via mail of telefoon) 

Op deze wandeling zijn partners en kinderen van KWB-Eversel welkom. 

 

ZWERFVUILACTIE: 

 

De wereld is (bijna) om zeep 
 
De klimaattop in Parijs ligt weer achter ons. Niet meer dan twee graden mag onze blauwe bol nog 

opwarmen. 

En daar moeten we samen, willen of niet, iets aan doen. 

 

Twee graadjes meer, vakantietemperaturen in eigen land. Het lijkt allemaal mooi. Maar is het ook zo?  

Gaan we deze luxe niet cash betalen?  

Extreme weersomstandigheden zoals lange droogte, hevige stormen en veel neerslag op kortere periodes.  

Op honderd jaar tijd hebben we het, met onze steeds vernieuwende technologieën, allemaal klaar gespeeld. 

Hoog tijd dus om het tij te doen keren zodat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen niet hoeven te 

boeten.  

 



Alles in deze maatschappij draait om olie en plastiek. We kunnen spijtig genoeg niet zonder. Geen erg, 

moesten we het na gebruik mooi recycleren en niet wegwerpen.  

De inwoners van onze gemeente horen in Limburg bij de besten van de klas als het op recycleren aankomt. 

Net als onze provincie bij de besten hoort in Vlaanderen. 

Toch kan het veel beter.  

Nog veel teveel zwerfvuil wordt er achteloos langs onze mooie wegen weggegooid. De opruimbeurt van 

verschillende verenigingen, jaarlijks, tijdens de Straat.net actie, zegt ons genoeg. Er schort iets aan het 

systeem en niet iedereen houdt zich aan de regels.  

 

Op 15 januari 2016 willen alle KWB-afdelingen van Heusden-Zolder dit duidelijk maken. 

Wij gaan actie voeren.  

De Beringerheide zal die dag ons actieterrein worden. Sensibiliseren en veranderen van werkwijze en gedrag 

zijn de enige afdoende middelen tegen de plaag van het zwerfvuil.  

De KWB-afdelingen van Heusden-Zolder kiezen voor de heffing van statiegeld op drankverpakkingen voor 

éénmalig gebruik. 

We merken dat in tal van buurlanden dit systeem werkt. Spijtig genoeg dreigt de invoering ervan in België 

op de lange baan geschoven te worden. Onze minister Schauvliege schuift de invoering voor zich op. Eerst 

2016, dan 2017 en nu is het 2018 als… 

 

Omdat de Beringerheide zeer zwerfvuilgevoelig is en ook omdat we weten dat er in iedere parochie, 

gemeente of stad wel een gelijkaardige plaats is die met dit probleem geconfronteerd wordt, willen we dat 

onze actie meer aandacht krijgt dan alleen in onze afdelingen en onze gemeente. Vandaar dat we ook ter 

plaatse een persnota  zullen verspreiden. 

 

Ben je nieuwsgierig en wil je deze actie steunen dan ben je welkom tussen 15u 30 en 17u 00 op de 

Beringerheide.  

Het pop-up café van KWB is aanwezig. 

 

Dit is een actie van alle KWB-afdelingen (Eversel, Boekt, Heusden-C, Zolder-C, Berkenbos en Bolderberg) 

van Heusden-Zolder in samenwerking met Limburg-Net en het gemeentebestuur. 
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