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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

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

  -Bezoek Brussel (28-05-2016) 

  

Juni 2016: -Kubb tornooi (05-06-2016) 

  -BBQ Cursus (11-06-2016) 

 

 

Te voet naar Scherpenheuvel:  

Op zaterdag 7 mei gaan we te voet naar Scherpenheuvel. 

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

Deelnemen aan deze voettocht kan door ter plaatse €1 (niet leden €2) te betalen. 

Onderweg wordt een kleine pauze voorzien waar onze deelnemers koffie en koffiekoeken wordt 

aangeboden. 

KWB-Eversel zorgt voor vervoer van Scherpenheuvel naar huis. 

Aangepast schoeisel en kledij verreist. 
 

Bezoek Brussel: 

Wegens de recente aanslagen in Brussel is het bezoeken van de luchthaven niet meer mogelijk tot eind 

september 2016.We hebben met het bestuur van onze KWB beslist om het bezoek aan Brussel toch te laten 

doorgaan met een aangepast programma. 

  

Nieuw Programma: 

- In de voormiddag maken we een wandeling door de Marollen. 

- Wandeling doorheen Reu De Boucher, waar we het middagmaal nuttigen bij “Chez Leon”. 

- Daarna brengen we een bezoek aan het vernieuwde Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark. 

We vertrekken om 08u 00 en zijn terug thuis rond 17u 30. 

Voor deze activiteit hanteren we dezelfde prijs als voorheen (€40). Onze reeds ingeschreven deelnemers 

hoeven dus niet bij te betalen. 

Degene die niet willen deelnemen aan dit “vernieuwde bezoek” kunnen dit melden aan  

Rykers Rudi (011 43 32 41). We storten dan zo vlug als mogelijk het betaalde bedrag terug.  

 

Anderen die alsnog willen deelnemen kunnen ook reageren bij Rudi.  

Wel reageren voor 8 mei 2016. 
 

KUBB-Tornooi: 

Op zondag 5 juni 2016 organiseert KWB-Eversel haar jaarlijks Kubb-tornooi 

Je kan vanaf nu inschrijven bij Rykers Rudi, Bovenstraat 44 3550 H-Z (011 43 32 41) 

Inschrijving is pas definitief na betaling van €10.  

Alle info vind je op het inschrijvingsformulier. Te verkrijgen bij Rykers Rudi Bovenstraat 44. 

Stel een team van 6 personen samen en kom genieten van de unieke sfeer op dit tornooi. 

Extra punten voor elk team met 6 personen. 

Het tornooi begint stipt om 13u 00. 
  

www.kwbeversel.be 


