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AGENDA 2015: 

 

September: Zondag 27-10-2015: KWB Familiedag – Speelstraat 

 

Oktober: Woensdag 07-10-2015: Koken met Insecten 

  Woensdag 21-10-2015: Infoavond: Praat voor je gaat 

 

 

 

Digitale KWeBBeR: 
Vanaf het nieuwe werkjaar krijgen de leden van KWB-Eversel met een e-mailadres de KWeBBeR enkel nog 

digitaal toegestuurd. 

Voor de leden die niet in het bezit zijn van een e-mailadres veranderd er niets. Deze blijven de papieren 

versie ontvangen. Enkel de KWeBBeR werd in een nieuw kleedje gestoken. 

 

 

Familiedag-Speelstraat: 
Op zondag 27 september 2015 organiseert uw KWB haar 3de familiedag – Speelstraat. 

Die dag zijn zowel jong als oud welkom op de parking van St Baaf. Hier kunnen ze zich tussen 14u 00 en 

17u 00 vermaken met tal van spelen. 

Een groot springkasteel, gekke fietsen , volkspelen en nog veel meer maken van deze namiddag iets 

onvergetelijk. Er wordt ook een initiatie Zumba voorzien. 

Inschrijven kan ter plaatse en bedraagt slechts €2. Voor elke ingeschrevene is er een gratis pannenkoek 

voorzien. Op onze speelstraat zijn zowel leden als niet-leden welkom. 

 

Koken met insecten: 
Op woensdag 7 oktober organiseren wee een kookworkshop met insecten. 

Wereldwijd worden er 1500 insectensoorten als eetbaar voor de mensen beschouwd. 

Insecten bevatten eiwitten, vitamines, mineralen en vetzuren. 

Wil je deelnemen aan deze voedzame avond schrijf je dan in voor 1 oktober 2015 bij je wijkmeester. 

Deelnemen kost slechts €7 en je bent welkom om 19u 00 in de keuken van St Baaf. 

 

Samenaankoop ketels kuisen en tank keuren: 

In de maand september kan je je ketel en schoorsteen weer goedkoop laten kuisen. 

Ook je tank kan je aan verminderde prijs laten keuren. 

Zie het bijgevoegd briefje. 

 

Samenaankoop Witgoed: 
Heb je een nieuwe koelkast, oven, wasmachine, microgolfoven, droogkast of een andere toestel nodig, dan 

kan je je vanaf nu tot het eind van het jaar deze toestellen goedkoop aankopen bij Electro Schroeyen of 

Electro Oyen. 

Op vertoon van je KWB-Lidkaart krijg je een fikse korting. 

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Rudi (011 43 32 41), Electro Schroeyen of Electro Oyen.zelf. 
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