
 

  

AGENDA 

SEPTEMBER 

06-09-2013 : Wijkmeesteruitstap 

21-09-2013 : Klederen inzamelactie WS 

22-09-2013 : Speelstraat 

OKTOBER 

06-10-2013 : Familiewandeling  

16-10-2013 : Sociale media 

 

 

 

Wereldmissiehulp 

 

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

familiedag voor groot en klein. Dit jaar huren we van KWB 

nationaal de volledige XXL speelstraat. Er zullen een 10tal spelen 

aanwezig zijn , maar we zorgen ook nog wat extra volksspelen die 

ook voor de volwassenen een uitdaging zijn. Omdat wij als 

             allereerste deze spelen mogen gebruiken 

             zullen we ook een paar mensen van   

             KWB nationaal mogen ontvangen 

                                          

                                       

 

 

 

 

                                     

                    

Deze plezante namiddag is dit jaar ook een promo initiatief en is 

dus toegankelijk voor alle inwoners van Eversel. We voorzien dit 

jaar dan ook een inschrijvingstafel en vragen om een kleine 

bijdrage van 1 Euro p/p. In ruil hiervoor krijg je een bonnetje voor 

2 gratis pannenkoeken.  

We verwachten jullie vanaf 14u tot 17u            

in en rond St Baaf!!!                                  

Iedereen welkom! 

 

 

Speelstraat voor de hele familie 22 september 

 

Zaterdagvoormiddag 21 september helpt KWB weer om de kleren voor 

Wereldmissiehulp op te halen 

 

 

 
Bedankt voor het 

tijdig klaarzetten 

Samenaankoop ketels en schouwen kuisen 

Als je interesse hebt, meldt dit dan voor 30 september aan Rudi Rykers, 

zie bijlage 

   



            KWEBBER 

                    September 2013        jaargang 17 

                                                         www.kwbeversel.be 

Lidgeld 

 

 

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 €13. Als 

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

IBAN nr :       BE70 9300 0943 4225 

 

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

         

Familiewandeling in de vallei van de mangelbeek 

 Zondag 6 oktober om 14u gaan we wandelen in de vallei van de 

mangelbeek. Deze wandeltocht is ook geschikt voor kinderen, 

maar met de rolstoel is het niet mogelijk. Dankzij Johan werken we 

samen met natuurpunt, zij zullen zorgen voor goede gidsen en we 

krijgen onderweg ook nog een hapje en een drankje aangeboden. 

Om het de mensen van natuurpunt wat gemakkelijker te maken 

vragen we je dan ook om in te schrijven bij je wijkmeester of bij 

Rudi Rykers via mail  ( rudiryk@gmail.com ) voor 30 september. 

We vragen hiervoor 1€ wat we integraal schenken aan natuurpunt, 

voor de mensen die inschrijven via mail , die kunnen die Euro ook 

betalen bij vertrek. 

We komen samen aan kasteel Meyland om 14u voor deze prachtige 

wandeling dicht bij huis en het is ook paddenstoelentijd, dus daar 

zullen we ook zeker een stukje van kunnen leren. 

                           

Zondag               

22 september 

om 14u 

Familiewandeling in de vallei van de mangelbeek 

Zondag 6 oktober om 14u 
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