
 

  

AGENDA 

OKTOBER 

06-10-2013 : Familiewandeling  

16-10-2013 : Sociale media 

NOVEMBER 

03-11-2013 : Ontbijtkorven t.v.v 11/11/11 

15,16,17,22,23,24-11-2013 : Rondgang Sinterklaas in Eversel 

29-11-2013 : Variant 

 

 

 

Lachen 

Tijdens deze infoavond kom je alles te weten over sociale media. 

Deze nieuwe manier van communiceren wordt bij jong en oud 

steeds populairder. Wie heeft ondertussen nog niet gehoord van 

Facebook, Twitter, of Linkedin? 

“Sociale media” is een verzamelbegrip voor internetplatformen 

waar de gebruikers zelf de inhoud verzorgen. Ze worden gebruikt 

voor interactie en dialoog tussen de gebruikers, zowel privé als 

professioneel. Enkele van de mogelijkheden: 

• De foto’s van het communiefeest van je(klein)zoon herbekijken 

en ze delen met tante Irma (die er die dag niet bij kon zijn). 

• Krantenartikels aanraden en met je vrienden hierover pittige 

besprekingen hebben. 

• Een zelf ingezongen liedje filmen en online zetten. Ontdekt 

worden door een platenfirma en een wereldster worden. 

• Je cv publiceren en contact opnemen met zakenrelaties. 

Omdat het aanbod sociale media zo breed is selecteerde kwb 

lesgevers met passie en kennis van zaken, die het enorme potentieel 

kunnen schetsen. 

Maar die ook eventuele valkuilen kunnen benoemen. 

Na afloop van de infoavond heb je een stevige basis en kan je 

gewapend met enkele praktische tips zelf aan de slag: 

• Je weet welke sociale media er bestaan en waarvoor je ze kan 

gebruiken. 

• Je leert de codetaal die soms wordt gebruikt op het internet 

ontcijferen. 

• Je weet hoe je veilig gebruik kan maken van sociale media. 

 

 

Het ABC van de sociale media 16/10 

Een vader neemt zijn zoontje voor het eerst mee naar  

een vioolconcert.  In de pauze vraagt het ventje:  

"Pa, als die man dat kistje doorgezaagd heeft,  

gaan we dan naar huis?"  

                                                  
 

  Simpel   

Waarom heet deze weg eigenlijk Bosweg?" vraagt Willy  

aan een voorbijganger. 

"Oh, omdat het bos weg is," antwoordt deze. 

 

 

Woensdag 16 oktober om 19u30 in St Baaf 
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We zullen op zondag 3 november een ontbijtservice op touw zetten 

en weer ontbijtkorven aan huis afleveren. 

Wij hebben in iedere brievenbus van Eversel een formulier en een 

bestelkaart gestoken , en de scouts zijn ondertussen op 6 oktober 

reeds aan de deur geweest om de bestellingen op te nemen. Als je 

deze huis aan huis omhaling gemist hebt,  kan je nog altijd je 

bestelling door geven aan je wijkmeester of rechtstreeks aan 

verantwoordelijken vermeld op het formulier. Maar zorg ervoor dat 

je dit gedaan hebt voor 21 oktober, want dan moeten we onze 

bestelling plaatsen, om zo alle producten tijdig te hebben.  

 


