
 

  

AGENDA 

SEPTEMBER 

12-09-2014 : Wijkmeesteruitstap 

13-09-2014 : Urban ming / GSM inzamelactie 

21-09-2014 : Speelstraat 

OKTOBER 

05-10-2014 : Gezinswandeling 13u30 

06, 8, 13 en 15-10-2014 : Inschrijving Griezeltocht 

25-10-2014 : Griezeltocht 

 

 

 

 

 

Zondag 22 september pakken we voor de tweede keer uit met een 

familiedag voor groot en klein. Dit jaar maken we onze spelen 

grotendeels zelf.  Er zullen een 10tal spelen gemaakt worden die 

kunnen dienen voor groot en klein. Zo zal er door de kleintjes 

kunnen gevist worden , maar voor de volwassenen zullen we 

zorgen voor een grotere uitdaging.  

                                          

                                       

 

 

 

                                       

Eversel. We voorzien dit jaar dan ook een inschrijvingstafel en 

vragen om een kleine bijdrage van 1,5 Euro p/p. In ruil hiervoor, 

krijg je een bonnetje voor 1 gratis consumptie, dat goed is voor een 

pannenkoek of een drankje. 

We verwachten jullie vanaf 13u tot 17u             

in en rond St Baaf!!!                                          

Iedereen welkom! 

 

 

 

Speelstraat voor de hele familie 21 september 

In de maand oktober zullen de wijkmeesters rond komen om het 

lidgeld op te halen. Maar op vraag van verschillende leden geven we 

ons rekeningnummer, waar je ook het lidgeld mag storten. Het is nog 

steeds € 25. Voor zieken of minderbedeelden is het €15. Als je op 

deze manier wil betalen, doe het dan voor eind september. 

IBAN nr :       BE70 9300 0943 4225 

 

 

Ook de puntenkaart zal er 

weer bij zijn , waardoor er 

nog extra een ijsje kan 

gewonnen worden. Het 

springkasteel zorgt dan 

weer voor een gezellige 

sfeer. Deze plezante 

namiddag is dit jaar ook 

een promo initiatief en is 

dus toegankelijk voor 

alle inwoners van 

 

LIDGELD 

 

Gezinswandeling 5 oktober 

Op zondag 5 oktober  organiseren we een gezinswandeling. We 

vertrekken om 13u30 aan St Baaf voor een tocht van 6 à 7 km. Door de 

brede wandelpaden te gebruiken kan je deze wandeling ook doen met 

de buggie.  

Natuurlijk zullen we op regelmatige afstand ook zorgen voor een natje 

en een droogje.  
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GRIEZELTOCHT 25 OKTOBER 

 Het is weeral 2 jaar geleden dat de bossen in Eversel onveilig 

werden gemaakt door allerlei gespuis. Heksen, trollen, duivels, en 

ander vies volk waren toen heer en meester in de omliggende 

bossen. 

Ondertussen komen er vanuit de bossen opnieuw allerlei geluiden 

die wijzen op een toename van ondergrondse activiteiten.  

Gevreesd wordt dat duivels gebroed en andere wezens zich 

opnieuw proberen meester te maken van ons bos.  

Hoog tijd dus om eens een kijkje te gaan nemen om te weten wat er 

gaande is. Daarom organiseren we een nieuwe een griezeltocht.  

Deze tocht zal doorgaan op zaterdag 25 oktober.  

Inschrijven kan op maandag 8 oktober , woensdag 10 oktober , 

maandag 15 oktober en woensdag 17 oktober                             

tussen 19u00 en 20u 30 in het cafetaria van St Baaf  

Voorinschrijven is verplicht. Er zal u een vertrekuur worden 

medegedeeld waaraan u zich stipt dient te houden.            

Tijdens de tocht krijg je buiten de animatie ook nog 

vampierenbloed, heksenbrei en bij het binnenkomen in St Baaf 

spek met eieren. 

Inschrijven kost slechts 10 Euro.  

Maar voor kinderen onder de 12 jaar , vinden wij deze tocht echt  

niet geschikt.      

Let op, maandag 6-10 is er kaartspelen v/d gepensioneerden, 

het kan zijn dat we die dag in de inkomhal gaan zitten om de 

inschrijvingen te doen. 

WIE HET EERST KOMT KAN KIEZEN, WELK UUR HIJ 

WIL, NADIEN MOET JE JEZELF AANPASSEN AAN WAT 

ER VRIJ IS 

   

 

Zondag  21 /09 om 13u 

SPEELSTRAAT  

                   

Urban Mining is het herwinnen van grondstoffen uit 

(technologische) producten waarbij de verwerking lokaal gebeurt. 

Veel onderdelen van een mobiele telefoon bevatten waardevolle 

grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. De winning van 

deze grondstoffen gaat echter gepaard met onherroepelijke 

milieuschade en diepgaande sociale conflicten. Daarom komen we 

zaterdagnamiddag 13 september , zoveel mogelijk oude gsm's en 

gsm-laders ophalen om te laten verwerken. Zo draagt kwb bij tot 

een meer duurzame wereld waar verstandig met materialen en 

grondstoffen wordt omgesprongen. Met veel toeters en bellen zullen  

alle wijkmeesters van KWB Eversel meestappen en aanbellen om 

alles op te halen. Maar als je geïntereseerd bent in wat KWB 

Eversel nog  meer doet, ben je van harte welkom aan onze promotie 

kar, voor wat uitleg over ons nieuw jaarprogramma. We zullen het 

zeker niet nalaten om je te trakteren op een pintje of een frisdrank. 

 

URBAN MINING/ GSM inzamelactie 

 

 
 


