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AGENDA KWB-EVERSEL: 

 

MAART  2017: -Bezoek ZLDR Luchtfabriek (10-03-2017) 

   -Ledenfeest (25-03-2017) 

 

 

APRIL 2017:  -Cursus BBQ (08-04-2017) 

   -Paasontbijt (16-04-2017) 

   -Propere Buurt Actie (28-04-2017) 

   -Boerengolf (29-04-2017) 

    

 

Bezoek ZLDR Luchtfabriek:  

Op vrijdag 10 maart 2017 bezoeken we met onze KWB, ZLDR luchtfabriek op de mijnterreinen van Zolder. 

ZLDR Luchtfabriek is ondergebracht in de voormalige ophaalgebouwen van de mijn. 

Het oude gebouw en de oude machnes werden vakkundig gerestaureerd. 

We bezoeken ZLDR Luchtfabriek onder begeleiding van een ervaren gids. 

We vertrekken om 18u 15 op de parking van St Baaf. 

De rondgang duurt +/- 2 uur en deelnemen kost slechts €2. 
 

Ledenfeest: 

Dit jaar komt de Tour De France vervroegd aan in Eversel. 

De finish van dit groots wielercircus ligt aan de Gildezaal van Eversel 

Daarom organiseert uw KWB op zaterdag 25 maart 2017  een reusachtig ledenfeest ter ere van deze 

aankomst. 

De zaal zal worden omgetoverd tot een heus “Tourdorp”. 

Koersfietsen, originele Tourtruitjes en volgwagens zullen te bezichtigen zijn. 

Wielrenners, koersdirecteuren, seingevers, UCI délégués en supporters zijn welkom op deze avond. 

U wordt ontvangen met een drankje en aangepaste pillen. Daarna wordt het “Tourmenu” geserveerd. 

Sportdranken zijn inbegrepen. 

Met verkiezing van onze Tour De France babe. 

Voor de laatblijvers staan er EPO spuiten ter beschikking en kan een massage worden aangevraagd. 

Deelnemen aan dit onovertroffen ledenfeest kan door in te schrijven voor 20 maart 2017. 

Deelnameprijs bedraagt slechts € 15. (All Inn) 

We beginnen de rechtstreekse TV uitzending om 19u 00. 

 

BBQ Cursus: 

Peperkoek op de BBQ. Smaakt Da? Kruidenolie zelf maken. Kan Da? Fruit op de BBQ. Mag Da? 

Wil je antwoorden op al deze vragen en nog veel meer, schrijf je dan in voor onze cursus BBQ op zaterdag 8 

april 2017.  

We steken de BBQ aan om 17u 00. 

Na het bereiden van ons BBQ menu genieten we samen van de lekkere gerechten. 

Deelnemen kan door in te schrijven voor 3 april 2017. 

Deelnameprijs bedraagt slechts €15. 

 
www.kwbeversel.be 


