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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

Februari:  -Afhaling Samenaankoop (06-02-2016  

  -Klimaatwandeling (07-02-2016) 

  -Mergelgrotten (20-02-2016) 

  -Ontbijtgesprek (28-02-2016) 

 

Maart: -Ledenfeest (Black Light Party) (11-03-2016) 

  -Paasontbijt (27-03-2016) 

 

 

FIETSEN IN DE MERGELGROTTEN VAN VALKENBURG: 

 

Je kan nog voor deze activiteit inschrijven tot dinsdag 09-02-2016 

 

Op speciaal uitgeruste "alle terreinfietsen" doorkruisen we het ondergrondse rijk van de mergelgrotten. 

Deze avontuurlijke tocht duurt ongeveer 1,5 uur. 

Door de organisatie wordt alle materiaal voorzien. (ATB, Helm en Licht) 

Voordat we ons volop in dit avontuur werpen en om onze spieren een beetje op te warmen gaan we nog een 

kleine wandeling doen door Valkenburg en omstreken. 

Voorstelling van het programma: 

Datum: 20 februari 2016 

Vertrek aan St Baaf: 10u 30 

Wandeling door Valkenburg: 11u30 

Na de wandeling mogelijkheid tot het eten van" ne lekkere bo". 

Grotbiken: 14u 30 

Locatie: Sibbergroeve 

Terug thuis rond 17u 00 - 17u 30 

 

Tussendoor worden er pauzes voorzien om te genieten van een "Hollands" natje. 

Deelnameprijs € 26 (materiaal inbegrepen) 

  

 

 

 

BLACK LIGHT PARTY 

11 maart 2016 
 

 

 

 

 



ONTBIJTGESPREK 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KWB-Eversel op zondag 28 februari haar ontbijtgesprek. 

Die morgen kunnen onze leden weer aanschuiven aan een uitgebreid buffet. 

Ook op dit ontbijt nodigen we weer een boeiende spreker uit. 

Dit jaar zal Ignace Schops op ons ontbijtgesprek aanwezig zijn. 

Ignace is directeur van het Regionaal Landschap Kempen-Maasland en lid van EUROPARC. Eveneens 

maakt hij deel uit van EU chapter van de Club van Rome en is hij ondervoorzitter van Natuurpunt. 

Hij ontving tal van onderscheidingen voor zijn werk rond natuurbeleving en klimaatopwarming. 

(je kan alles over deze onderscheidingen vinden op www.kwbeversel.be  bij Programma.) 

We heten je welkom in de kleine feestzaal van St Baaf om 08u 30 met een aperitief, waarna je kan 

aanschuiven aan het buffet. 

Wel inschrijven bij je wijkmeester voor zondagavond 22 februari 2015. 

Deelnemen kan door betaling van €6 aan uw wijkmeester. 

Alvast smakelijk eten toegewenst. 

Denk eraan: We beginnen dit jaar uitzonderlijk om 08u 30. 

 

LEDENFEEST 

 

 

Op vrijdag 11 maart 2016 hebben we ons jaarlijks ledenfeest 

 

 Black Light Party 

 

De place to be dit jaar 
 
In een feeëriek sfeertje bieden wij u: 

 

Aangepaste verlichting. 

Aangepaste sfeer 

Aangepaste muziek 

Aangepaste drinks en food 

Aangepaste animatie 

 

Drescode: Wit  

Deelnameprijs: €15 (All-in) 

 

Inschrijven bij uw wijkmeester voor 07-03-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kwbeversel.be 

http://www.kwbeversel.be/

