
 

  

AGENDA 

NOVEMBER 

02-11-2014 : Ontbijtkorven actie 

14-15-16: Rondgang van de Sint 

28-11-2014 : Variant 

30-11-2014 : Sint in St Baaf 

DECEMBER 

10-12-2014  : Infoavond  

13-12-2014 : Kerststal plaatsen 

 

 

 

 

 

Sint Vincentius was vorig jaar heel blij met het speelgoed dat hij 

gekregen heeft van de kinderen van Eversel. Daarom heeft hij 

gevraagd, of jullie nog speelgoed hebben dat hij dan terug kan 

herverdelen aan andere kinderen. En geef ze ook de Sint die ze  verdienen.  

In de praktijk wil dit zeggen, breng 1 kwalitatief en duurzaam speelgoedje 

mee , liefst geen batterij verslindend( te duur aan batterijen)  en ook geen 

pluchen speelgoed wegens hygiënische redenen. 

Dit  gezellig Sinterklaasbezoek zal opnieuw  in de kleine feestzaal 

georganiseerd verlopen, daarom zal elke  familie die binnen komt in volgorde 

worden genoteerd en ook in die volgorde, als gezin,  naar de Sint gebracht 

worden. Want het is de bedoeling dat de Sint wat meer tijd heeft voor de 

kinderen , hun speelgoedje ontvangen, en natuurlijk krijgen ze ook allemaal 

een goed gevulde  snoepzak mee.    

Zondag 30 november  ontvangen we jullie daar vanaf 15u tot 17u  met één 

gratis tas koffie of warme choco en een stukje koek.   

Als je ook wil komen, schrijf dan zeker in bij Jo Larbie( zie voorpagina) 

voor  20 november met hoeveel kinderen of kleinkinderen je komt, want 

enkel voor hen die ingeschreven zijn heeft de Sint een snoepzak mee. Dit 

alles krijg je gratis aangeboden van jou KWB, enkel de drank nadien wordt 

aan een democratische prijs verkocht. 

                                               

 

 

Sinterklaasfeest van de KWB zondag 30 november 

Inschrijvingsstrook voor het Sinterklaasfeest 

Variant vrijdag 28 november 

Al voor het 18de  jaar op rij organiseert de KWB van Eversel een 

muzikaal evenement voor onze andersvalide medeburgers.  

Verschillende leden van andere Everselse verenigingen verlenen hieraan 

hun medewerking.                                                                                       

En zoals het de gewoonte is komt ook de Sint de aanwezigen verblijden 

met een bezoek. Kom kijken en mee-genieten, samen met onze 

andersvalide vrienden, van  deze unieke sfeer.                                     

Iedereen is van harte welkom om 20u 00 in de grote feestzaal van            

St Baaf.  

 

Naam KWB lid:  

Voornaam van de kinderen die meekomen naar de Sint 

---------------------------------        --------------------------- 

---------------------------------        --------------------------- 

----------------------------------       --------------------------- 
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Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen! 

 
De toenemende kosten in de gezondheidszorg tonen dat het niet evident 

is om op alle vragen en noden in te gaan: we zullen keuzes moeten 

maken.  

Op deze interactieve infoavond willen we stilstaan bij deze keuzes en 

samen met een deskundige nadenken over de criteria die we hierbij 

kunnen hanteren.  

Deze avond gaat door in de kleine zaal van het Kuipershof in Heusden op 

donderdag 4 december om 19u.                                                                    

Je moet wel inschrijven bij Koen Vandecruys via mail  

Koen.Vandecruys@kwb.be   . Geef hem een seintje als je deze avond ook 

jou mening wil geven!   

   9 3 5  8  

8 3    2 7   

1  5     6  

7  2    9  4 

3 9     2   

        6 

  1   7  9  

 5   8  4 1  

 7 3 4 6    8 
 

Liefst inschrijven via mail  bij Jo Larbie : 

jolarbie@telenet.be 

of via inschrijvingsstrook te bezorgen bij  Jo Larbie                                         

Het Heike 20     3550 Heusden-Zolder                              

 

30 november Sinterklaasfeest voor de 

kinderen en/of kleinkinderen van KWB 

leden in St Baaf  

Let op!!!   Verplicht inschrijven  voor  

20 november  met hoeveel kinderen je 

komt . 

                     

 

 

Zoals je gelezen hebt in de brief van de Sint , zal hij niet meer alle 

huizen van Eversel  bezoeken . Wel nog alle KWB leden , alle 

andere gezinnen die nog een bezoekje van de Sint wensen, hebben 

we verzocht om in te schrijven. 

Sint in de straat 
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