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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

Januari  2017: -Kerststal afbreken (07-01-2017) 

   -Bedrijfsbezoek (13-01-2017) 

   -Kookles (27-01-2017) 

 

 

Februari 2017:  -Gintasting (10-02-2017) 

   -Ontbijtgesprek (26-02-2017) 

    

 

KERSTSTAL:  
Na een vreugdevolle Kerst en een spetterend nieuwjaar wordt de kerststal afgebroken en weer opgeborgen. 
Volgend jaar zal hij weer in volle glorie verschijnen aan de kerk. 

 

BEDRIJFSBEZOEK: 

Op vrijdag 13 januari starten we dan met onze eerste activiteit. 

We brengen een bedrijfsbezoek aan de firma Convents te Koersel. 

René Convents begon een kleine schrijnwerkerij in Koersel en groeide in 65 jaren uit tot een internationale 

groep van afwerkingsbedrijven. 

De Conventsgroup is bekend om haar grote projecten in binnen en buitenland. 

Ons KWB-lid Jo en werkzaam bij de firma zal ons rondleiden in de fabriekshallen en ons de nodige info 

verstrekken over het bedrijf. 

Dit is een unieke gelegenheid om aan dit bedrijf een bezoek te brengen. 

Nadien zakken we terug af naar Heusden-C. 

Daar krijgen we een rondleiding door  de vernieuwde bibliotheek. 

Daar komen we alles te weten over de geschiedenis, het heden en toekomst van onze bibliotheek. 

We zullen een zicht krijgen op de werking van onze bib. 

Een echte aanrader. 

We vertrekken om 14u 30 op de parking van St Baaf met de wagen. 

KWB -Eversel zorgt voor het vervoer. 

Deelname prijs bedraagt slechts €1. 

(Geen voorinschrijving verplicht) 

  

KOOKLES: 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kookles. 
Deze klassieker onder de klassiekers zal ook nu weer een voltreffer worden. 
Op vrijdag 27 januari 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 20 januari 2017. 
Deelnameprijs bedraagt slechts €15. 

 
www.kwbeversel.be 


