13 september2014 GSM inzamelactie met ledenwerving.
(Urban Mining: Duurzaam omgaan met grondstoffen)

Met gratis drankje aangeboden door uw KWB
21 september2014 Speelstraat: Iedereen is welkom in de
gezelligste straat van Eversel.
Met verschillende spelen, randanimatie en
pannenkoeken.
05 oktober 2014

Gezinswandeling: Mooie natuurwandeling
door de straten en bossen van Eversel. Met een
natje en een droogje.

25 oktober 2014

10

de en

allerlaatste griezeltocht:

30 november 2014 Sint Voor KWB-Leden: De brave
kinderen en kleinkinderen van onze leden
kunnen een bezoekje brengen aan Sint en zijn
pieten. Voor ieder kind is een grote zak snoep
voorzien.
10 december2014

Info-avond: Nog te bepalen thema

10 januari 2015

Bezoek Mijnmuseum: Daal af in de
ondergrond en zie hoe onze mijnwerkers het
zwarte goud ontgonnen. Helm verplicht.

23 januari 2015

Kookles: Onder leiding van een ervaren kok,
wagen onze KWB-ers zich aan de meest
originele gerechten.

Fenomenale, schrikbarende en griezelige tocht
door de nachtelijke bossen van Eversel.
Niet voor gevoelige zielen.

06 februari 2015

Proefavond: Proevertjes nog te bepalen.

14-15-16 oktober
21-22-23 oktober

Rondgang Sinterklaas: De Sint en zijn

13 februari 2015

Bakworkshop: Deeg kneden en met veel

2 november 2014

Ontbijtkorven 11-11-11: In

22 februari 2015

samenwerking met KAV en scouts wordt door
onze KWB-ers een ontbijtpakket aangeboden.
Ten voordele van 11-11-11.

14 maart 2015

liefde taarten bakken. Met
Valentijnsverrassing

pieten brengen een bezoekje aan de brave
kinderen in Eversel.

28 november 2014 Variant: Grote Sinterklaasshow voor
Variant. In samenwerking met tal van
Everselse verenigingen.

Ontbijtgesprek: Onze leden kunnen
genieten van een uitgebreid ontbijt. Telkens
nodigen we een “gerenommeerd” spreker uit.

Ledenfeest: Denderend ledenfeest in
aangepast thema en verkiezing van onze
Mister KWB.

28 maart 2015

Scoutsactiviteit: Samen met onze scouts
beleven we een opwindende namiddag.

05 april 2015

Paasontbijt: Na de H Mis kunnen we weer
genieten van een uitgebreid paasontbijt.
Met pakjes van de Paashaas voor onze
kleinsten en “oudsten”.

11 april 2015

Vissen: Met onze KWB-ers vangen we de
grootste forellen.

19 april 2015

Etapastocht: Genieten van lekkere
hapjes op verschillende locaties.

02 mei 2015

BBQ: Leer hoe de heerlijkste hapjes op
de BBQ worden bereid.

09 mei 2015

Scherpenheuvel: Jaarlijkse bedevaart van
onze KWB naar Scherpenheuvel.

30 mei 2015

Bezoek aan………………….
Daguitstap voor jong en oud

07 juni 2015

Kubb-tornooi: 5de organisatie van dit oude
Vikingspel. Supporters welkom.
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