
 

  

AGENDA 

DECEMBER 

02-12-2012: Sinterklaasfeest ; Ieder kind een Sint! 

08-12-2012: Kerststal opbouwen 

28-12-2011 : Eindejaarswandeling 

JANUARI 

07-01-2012: Kerststal afbreken 

16-01-2012: infoavond  

25-01-2012: Kookles 

 

KERSTSTAL 

Op zaterdag 08 december zal uw KWB de kerststal weer plaatsen aan de kerk.  

Elk jaar opnieuw wordt deze zelf gemaakte stal geplaatst en  versierd. 

Je kan er nog tot 7 januari een bezoekje aan brengen.  

Dan wordt hij weer afgebroken en opgeborgen tot de volgende Kerst. 

  

 

Eindejaarswandeling 28-12-2012 

Opa ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon voor geschiedenis heeft gehaald. 

"Toen ik nog jong was, had ik altijd een hoog cijfer voor geschiedenis", 

bromt hij. "Dat zal best, opa, maar in die tijd was er ook nog veel minder 

geschiedenis!" 

Vorig jaar hebben we tegenslag gehad met het weer want het bleef  

maar regenen. Tot het laatste moment hadden we gewacht, om te 

verhuizen naar de jeugdlokalen met onze hotdog, de jeneverkes,  de 

soep, glühwein, …..  

Maar dit jaar hopen we op droog weer, dan kunnen we  op        

vrijdag  28 december onze gezamenlijke wandeling terug afsluiten 

aan de kerststal.  

Het wordt een wandeling van +/- 5km en net als vorig jaar is er ook 

een extra tussenstop voorzien om wat energie op te slaan met een natje 

en een droogje. 

 

We vertrekken vanuit de grote inkomhal aan St Baaf , waar je ook kan 

inschrijven vanaf 18u00.  
 

Je betaald slechts 3€ voor KWB-leden, 

 2€ voor kinderen en 4€  voor niet leden.  

 Hiervoor krijg  je niet minder dan 

 3 consumpties aangeboden. 

 Als je meer consumpties wil, 

 kan je die bekomen aan 1€. 

 En het zullen terug grote borrelglaasjes 

 zijn dit jaar!         

 Onze gezamenlijke wandeling vertrekt 

 stipt om 18u30   

Voorzie aangepaste kledij en een zaklamp.  

  

Lachen 

 



 

Eindejaarswandeling 

 

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

Djembé 

Op vraag van een aantal KWB-ers hebben we contact gehad met een 

lesgever, hij wil een lessenreeks organiseren van 10 lessen van 1u.     

De prijs hiervoor is € 25  en  € 50 voor mensen die zelf geen djembé 

hebben want die moeten gehuurd worden. 

Als je hiervoor interesse hebt, neem dan contact op met Rudi Rykers, 

het is maar om te weten hoeveel mensen dit willen doen want er zijn 

ook nog geen data’s afgesproken. Dat kunnen we dan misschien best 

regelen met de groep zelf. 
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BESTE WENSEN 

  

 
Het bestuur van  

KWB-Eversel wenst al haar leden 

en gezinsleden een  

zalig Kerstfeest , een gezellig 

uiteinde en een 

gelukkig Nieuwjaar!!! 

  

 

Gezellige avondwandeling op 

vrijdag 28 december                      

voor het hele gezin 

 

 

 

 

 

 

 


