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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

Maart:  -Ledenfeest (11-03-2016) 

  -Paasontbijt (27-03-2016)  

 

April:   -Bezoek Zoo Olmen (09-04-2016) 

  -Vissen op forel (16-04-2016) 

  -Bezoek Pelletfabriek (23-04-2016)  

 

 

PAASONTBIJT: 

Op zondag 27 maart 2016 organiseert KWB-Eversel haar jaarlijks Paasontbijt. 

Na de H. Mis van 08u 00 kunnen onze kinderen weer eikes rapen die de Paasklokken weer gul hebben 

rondgestrooid. 

Nadien kunnen de deelnemers weer aanschuiven aan een uitgebreid buffet. 

Prijs voor onze KWB-leden bedraagt slechts €7 (Niet leden €10) 

Kinderen tot 12 jaar €5 en kinderen -3 jaar mogen gratis deelnemen aan dit paasfestijn. 

Voor onze kleinsten is er ook nog een extra verrassing voorzien door de Paashaas 

Wel inschrijven voor 21 maart 2016 bij uw wijkmeester. 

 

Ook dit jaar voorzien we voor onze oudsten een “CAVABAR”. 

 

OLMENSE ZOO: 

Op zaterdag 9 april 2016 brengen wee een bezoek aan de Olmense zoo onder begeleiding van een gids. 

Verdere info in uw volgende KWeBBeR. 

 

BEZOEK BRUSSEL: 

Op zaterdag 28 mei 2016 brengen we een bezoek aan onze hoofdstad en onze nationale luchthaven. 

In de voormiddag maken we een wandeling door de Marollen. 

Na deze tocht verplaatsen we ons naar de luchthaven. 

Daar lunchen we in het panoramische restaurant "Wing Tips". (hoofdschotel -Dessert- 1 Drank) 

Daarna is er een geleid bezoek aan Brussel Airport. 

We bezoeken het passagiersgebouw inclusief de taksvrije zone en pier A (Schengen) of pier B (niet-

Schengen), de taksvrije winkels en de gebedsruimten. 

En vanuit de Skyview Lounge hebben we een prachtig zicht op de inschepingsvloer, het indokken van de 

vliegtuigen en het laden en lossen van de vleigtuigen. 

  

We vertrekken op zaterdag 28 mei 2016 om 7u 45 met de bus op de parking van St Baaf en zijn terug thuis 

rond 17u 00. 

Deelnameprijs voor dit unieke bezoek bedraagt slechts € 40. (Busreis wordt betaald door KWB-Eversel) 

Inschrijven bij uw wijkmeester voor 30 maart 2016. (inschrijvingen zijn beperkt en is pas geldig na betaling 

van het verschuldigde bedrag) 
LET OP (zeer belangrijk): De namen van de ingeschrevene moeten overeenkomen zoals vermeld op het paspoort. 

En dit omwille van de veiligheid en controle van de deelnemers. 
 

 

www.kwbeversel.be 


