
 

  

AGENDA 

SEPTEMBER 

07-09-2012 : Wijkmeesteruitstap 

22-09-2012 : Klederen inzamelactie WS 

23-09-2012 : Familiedag 

OKTOBER 

08, 10, 15 en 17-10-2012 : Inschrijving Griezeltocht 

12-10-2012 : Bezoek C-Mine Genk 

27-10-2012 : GRIEZELTOCHT 

 
Wereldmissiehulp 

 

Zondag 23 september pakken we uit met een volledig nieuwe 

activiteit, een familiedag voor groot en klein  

Graag willen we onze KWB gezinnen  

een ganse namiddag van 14u00 tot 18u00                                       

verwennen met allerlei plezante activiteiten                               

zoals,   een springkasteel, cupcakes versieren, een sminkstand, 

schremmeke schieten, oude volksspelen, kubb-spel, petanque en 

nog een kinderstand.  

Als top of the bill kan je ook nog pannekoeken eten à vollonté.  

 

 

 

Deze namiddag zal door- 

gaan in en rond de grote  

zaal van St Baaf en alles 

behalve de drank, bieden                                                                               

we jullie  gratis aan !!! 

 

 

Familiedag 23 september 

 

 

 

Zaterdagvoormiddag 22 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 

Nuttige tips 

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 

 

Het bezoek aan C-Mine is nog niet in orde omdat men moeilijk doet 

over de openingsuren, normaal maar tot 17u. Je hoort er nog van. 
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GRIEZELTOCHT 27 OKTOBER 

 

Zondag 23 september 

Ondertussen is het weeral 2 jaar geleden dat de bossen in Eversel 

onveilig werden gemaakt door allerlei gespuis. Heksen, trollen, 

duivels, wilde honden en ander vieselijk volk waren toen heer en 

meester in de omliggende wouden. 

Ondertussen komen er vanuit de bossen opnieuw allerlei geluiden 

die wijzen op een toename van ondergrondse activiteiten.  

Gevreesd wordt dat duivels gebroed en andere wezens zich 

opnieuw proberen meester te maken van ons bos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog tijd dus om opnieuw tot de actie over te gaan en als 

tegenactie een griezeltocht te organiseren.  

Deze tocht zal doorgaan op zaterdag 27 oktober.  

Inschrijven kan op maandag 8 oktober , woensdag 10 oktober , 

maandag 15 oktober en woensdag 17 oktober                             

tussen 19u00 en 20u 30 in het cafetaria van St Baaf  

Voorinschrijven is verplicht. Er zal u een vertrekuur worden 

medegedeeld waaraan u zich stipt dient te houden.            

Tijdens de tocht krijg je buiten de animatie ook nog 

vampierenbloed, heksenbrei en bij het binnenkomen in St Baaf 

spek met eieren. 

Inschrijven kost slechts 10 Euro.  

Maar voor kinderen onder de 12 jaar is deze tocht echt  niet 

geschikt.      

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

 

 


