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AGENDA 2015: 

 

Oktober:  Woensdag 07-10-2015: koken met insecten (19u 00) 

  Woensdag 21-10-2015: Praat voor je gaat (20u 00) 

 

November: Ontbijtpakketten voor 11-11-11: 01-11-2015 

  Rondgang van de Sint door Eversel: 13-14-15 november 

  Optreden voor VARIANT: 27-11-2015 

  Sint in de zaal: 29-11-2015 

 

 

Praat voor je Gaat:  
Op woensdag 21 september 2015 om 20u 00 organiseert KWB-Eversel een infoavond rond “Zorg voor het 

levenseinde”. 

Onder de slogan “Praat voor je Gaat” zal Greta Vandevenne van Netwerk palliatieve Zorg Limburg vzw ons alle 

nodige info verstrekken over dit onderwerp. 

Het levenseinde is een thema dat men dikwijls uit de weg gaat. “Dat is voor later”. “Ik voel mij nu nog gezond”. 

Toch is het belangrijk om nu al over het levenseinde na te denken en het te bespreken met je huisarts, ouders, kinderen 

of naaste familie. 

Enkele begrippen worden verhelderd: Levensverlengend handelen, palliatief handelen, palliatieve sedatie; euthanasie. 

Ook is het belangrijk om een en ander schriftelijk vast te leggen, zoals bijvoorbeeld de wilsbeschikking. 

De hoofdbedoeling van de avond is om stil te staan bij het gelang om vooraf over het levenseinde na te denken en het 

te bespreken. 

Deze infoavond is voor KWB-Leden en hun partner. 
 

Ontbijtpakketten voor 11-11-11: Op zondag 1 november brengt KWB-Eversel weer ontbijtpakketten 

aan huis ten voordele van 11-11-11.  

 

Samenaankoop Appelen en Aardappelen: Bijgevoegd vind je een bestelstrookje waarmee je weer 

goedkoop appelen en aardappelen kan bestellen. Denk eraan: Bestelling moet binnen zijn voor 

donderdagavond 22 oktober 2015 bij Rykers Rudi Bovenstraat 44 (011 43 32 41) 

 

Rondgang van de Sint:  Op 13-14-15 november maakt de Sint weer zijn ronde door de straten van 

Eversel. Wegens de hoge ouderdom van de Sint kan hij niet meer aan elk huis in Eversel aanbellen. Net als 

verleden jaar zal hij wel nog aan elke KWB-er een bezoek brengen. U hoeft hiervoor verder niks te doen. 

Ten gepaste tijd zal de juiste rondgang verschijnen op onze website of via een briefje in de brievenbus. 

 

Info Verbeterde Stookolie: Op donderdag 29 oktober kan je in De Kring (Heusden-C) terecht voor een 

infoavond  rond verbeterde stookolie. Deze info wordt verstrekt door Comfort Energie. 

 

Solidariteitsdialoog: Op dinsdag 27 oktober organiseert KWB-Berkenbos een gespreksavond rond 

solidariteit. Is er werk voor iedereen? Is staken asociaal? Moeten onze grenzen dicht? Moeten we beter voor 

elkaar zorgen of zijn er grenzen aan onze solidariteit? In deze interactieve avond kijken we naar de toekomst 

van onze solidaire maatschappij en gaan we het gesprek aan. 

Deze avond gaat door in de Bovenzaal van Ons Huis (Pastoor Paquaylaan 127) op 27 oktober om 20u 00 
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