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Op zaterdag I9 maart organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking
met Natuurpunt en Andromeda, de Molse sterrenkundige vereniging, een
duisterniswandeling naar aanleiding van Earth Hour. De start is voorzien om
20 uur aan ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71. Earth Hour is een
initiatief van WWF waarbij we zo veel mogelijk mensen oproepen om tussen
20.30 en 21.30 uur het licht te doven. Daarmee wiizen we iedereen op het
grote probleem van lichthinder en klimaatverandering!

Hoe ervaar je een wandellng door het bos, zonder dat er licht gemaakt
wordt? Een gids van Natuurpunt maakt de wandelaars wegwijs in het donker
en vestigt de aandacht op de natuurtijdens de nacht. Ookvertelt de gids
over de bedreigingen van te veel lichthinder voor mens en natuur. Voor en

na de wandeling genieten we van een kijkje door echte sterrenkijkers. De

leden van Andromeda laten je kennis maken met onze mooie sterrenhemel.
Het gemeentebestuur zorgl na afloop van de wandeling voor een warm
drankje.

Meer info
lnschrijven voor deze activiteit is niet nodig. Waterdicht schoeisel is

aan te raden, zeker als het de dagen voordien veel geregend heeft.
Voor meer informatie kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar,
du u rzaam heidsambtenaa r@gemeentemol. be,
T 01 4-56 42 67 of 0472-51 93 50.
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Wie neemt het initiatief voor
Earth Hour wereldwijd?

A) Greenpeace

B) Bond Beter Leefmilieu

C) WWF

Wilje een geschenkbon van de
wereldwinkel winnen? Stuur dan
voor 15 maart het juiste antwoord
naar duurzaamheidsambtenaar@
gemeentemol.be of
Duurzaa m heidswedstrijd,
t.a.v. Kathleen Leynen,
M olen hoekstr aal 2, 2400 Mol.
Denk eraan je naam en adres te
vermelden.

Winnaar
duurzaamheidswedstrijd

De juiste oplossing
van de wedstrijd uit de
duurzaamheidskrant van
oktober is C) 220/0. Louisette
Druyts uit Bosveld mag haar
cadeautje komen afhalen op
de milieudienst in 't Getouw,
Molenhoekstraal2.
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