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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

APRIL: -Bezoek Olmense Zoo: (09-04-2016) 

  -Bezoek Pelletfabriek (23-04-2016) 

  -Vissen op forel (30-04-2016) 

 

MEI:  -Te voet naar Scherpenheuvel (07-05-2016) 

  -Etapastocht (22-05-2016) 

  -Bezoek Brussel (28-05-20146) 

 

 

BEZOEK PELLETFABRIEK: 

Ecopower is een coöperatieve vennootschap die haar leden groene stroom voorziet van windturbines, 

waterkrachtcentrales en zonne-energieinstallaties. 

Maar ook houtpellets zijn in opmars als grondstof voor innovatieve verwarmingsinstallaties. Daarmee is 

hout als energiebron aan een comeback bezig. Bovendien zouden pellets, gemaakt van houtafval, 

ecologischer zijn dan systemen op basis van gas of stookolie. 

Om aan de stijgende vraag van de eigen coöperanten tegemoet te komen, heeft Ecopower nu aan het 

Albertkanaal in Ham een pelletsfabriek gebouwd. De investering bedraagt 10 miljoen euro en levert een 

tiental jobs op. De fabriek zal in eerste instantie 20.000 ton per jaar produceren, later zal de capaciteit 

verdubbelen. 

Op 23 april 2016 kunnen we met onze KWB-Afdeling een bezoek brengen aan dit pelletfabriek. 

We vertrekken om 09u 30 met de wagen aan St Baaf. 

Deelnameprijs bedraagt slechts €1. 

Inschrijven bij uw wijkmeester voor 18 april 2016. 

 

VISSEN OP FOREL: 

Op zaterdag 30 april gaan we met onze vereniging vissen op forel. 

Forellenvijver “De Kluis” in Alken hebben we voor deze gelegenheid afgehuurd. 

We vertrekken iom 11u 15 op de parking van St Baaf en vissen van 12u 00 tot 18u 00. 

KWB-Eversel zorgt voor vervoer. 

Deelnameprijs bedraagt €25. 

Er zal voor ons die dag 20kg zalmforel worden opgezet met nog 1 kg extra per deelnemende visser. 

Inschrijven en betalen voor deze “vispartij” moet gebeuren voor 25 april 2016 bij Rudi  

(Bovenstraat 44 -011 43 32 41) 

Wegens omstandigheden zullen er maar een beperkt aantal deelnemers kunnen meegaan. Wees er dus snel 

bij. 

 

TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL: 

Op zaterdag 07 mei 2016 organiseert KWB-Eversel haar jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel. 

We vertrekken om 06u 00 op de parking van St Baaf. 

Deelnameprijs: Euro1 (Niet leden  Euro 2)  

KWB-Eversel zorgt voor koffie en een koffiekoek onderweg en voor vervoer van Scherpenheuvel naar huis. 
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