
 

  

AGENDA 

NOVEMBER 

03-11-2013 : Ontbijtkorven t.v.v 11/11/11 

15,16,17,22,23,24-11-2013 : Rondgang Sinterklaas in Eversel 

29-11-2013 : Variant 

DECEMBER 

01-12-2013 :  Sinterklaas in St Baaf 

06/07 of 08 -12-2013 : Voetbal KRC Genk- KSC Lokeren 

14-12-2013 :  Opbouw kerststal aan de kerk 

 

 

 

                                       Variant          vrijdag 29 november 

Vrijdag 15 november 

 Joachimstraat + Dijkstraat 

 P.Beckersstraat vanaf Fabri (hnr.48) + huis Swinnen,  tot aan het kanaal 

 

Zaterdag 16 november 

 Bavostraat vanaf Loenders(hnr 47) tot aan de P.Beckersstraat                    

P.Beckersstraat vanaf Beringersteenweg tot Greunlincks(hnr 46) en 

Volders (hnr 37) 

 Vroenweg +boerderij Schotmans en Kruisherenstraat en een stukje               

Everselkiezel vanaf rondpunt Tecno tot en met electro Schroeyen    

 

Zondag 17 november 

 Padbroekweg volledig en Bavostraat tot bij Moons G.( hnr 29) 

 Kapelstraat vanaf RP Gere Bij tot en met Buitingweg en een stukje 

Everselkiezel vanaf RP Gere Bij tot aan het bos +                                                     

Bosrand en Beringersteenweg  volledig 

  

Vrijdag 22 november 

 Bavostraat vanaf het bos tot aan fam. Goossens (hnr 31)  +   G. Leten en 

richting Everselkiezel tot en met Frederix (hnr 36)                                             

Christoffelhof volledig 

 Bovenstraat volledig 

 

Zaterdag 23 november 

 Lochtemansweg, Butastraat en Het Heike volledig 

 Hemelrijk en St Jacobusstraat volledig 

 

Zondag 24 november 

 Everselkiezel vanaf RP Tecno tot aan het bos 

 Zagerijstraat en Lusthofstraat volledig 

Je kan de Sint verwachten vanaf 17u30 tot 20u30    

en hij kan de weg ook in omgekeerde richting 

volgen 

 

 

Sinterklaas in de straten van Eversel 

Al voor het 17
de

  jaar op rij organiseert de KWB van Eversel een 

muzikaal evenement voor onze andersvalide medeburgers.  

Verschillende leden van andere Everselse verenigingen verlenen hieraan 

hun medewerking. En zoals het de gewoonte is komt ook de Sint de 

aanwezigen verblijden met een bezoek. Kom kijken en mee-genieten, 

samen met onze andersvalide vrienden, van  deze unieke sfeer.Iedereen is 

van harte welkom om 20u 00 in de grote feestzaal van St Baaf.  

 

 

Voetbal : KRC Genk – KSC  Lokeren 

Ook dit jaar kunnen we weer een wedstrijd gaan bekijken  aan een spotprijs 

van 10 Euro en er is ook nog een drankje inbegrepen. Deze zal doorgaan in het 

weekend van  6/7/8 december.Wegens de TV rechten kunnen we nog niet de 

juiste datum of uur geven. Maar als je vrij bent dat weekend  en je wil mee, 

bestel dan je kaart bij Rudi Rykers [tel 011433241]. Er zijn slechts 20 kaarten                        

beschikbaar. De KWB zal zorgen voor vervoer en de ingeschrevenen nog de 

nodige  informatie geven.          
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Sinterklaasfeest “ Ieder kind een Sint” 

 

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

 

 

Op zondag 1 december organiseren we opnieuw Sinterklaasfeest voor alle kinderen en 

kleinkinderen onder de 12 jaar van onze KWB-leden.  

Maar het speciale ervan is dat we werken in het thema van ieder kind een Sint. 

Sinterklaas staat symbool voor het geven, maar ja, ook de sint heeft last van de 

geldproblemen in de wereld.  Voor veel gezinnen is het niet vanzelfsprekend 

om een extra spaarpotje aan te leggen. Terwijl iedere ouder natuurlijk graag 

zijn kind gelukkig wil maken. De sint beseft maar al te goed dat sommige 

kinderen een overvloed aan speelgoed hebben – veel te veel soms – en dat 

speelgoed na een tijdje niet meer leuk is, ook al omdat kinderen er te groot 

voor geworden zijn. De enige functie die dat speelgoed dan  nog heeft, is stof 

vergaren. Tot ergernis van vele ouders. En intussen zijn er vast wel andere 

kinderen die met datzelfde stuk speelgoed heel gelukkig zouden zijn. Daarbij is 

hergebruiken ook ecologisch verantwoord en zal de Sint zijn oor goed te luister 

leggen bij Sint Vincentius. 
Want deze keer wil de Sint niet alleen speelgoed brengen, maar ook speelgoed  

ophalen. En herverdelen! Geef andere kinderen ook de Sint die ze  verdienen.  

In de praktijk wil dit zeggen, breng 1 kwalitatief en duurzaam speelgoedje mee , liefst 

geen batterij verslindend en ook geen pluchen speelgoed wegens hygiënische redenen. 

Dit  gezellig Sinterklaasbezoek in de kleine feestzaal zal opnieuw  georganiseerd 

verlopen, daarom zal elke  familie die binnen komt in volgorde worden genoteerd en 

ook in die volgorde, als gezin,  naar de Sint gebracht worden. Want het is de bedoeling 

dat de Sint wat meer tijd heeft voor de kinderen , hun speelgoedje ontvangen, en 

natuurlijk krijgen ze ook allemaal een goed gevulde  snoepzak mee.    

We gaan jullie daar ontvangen vanaf 15u tot 17u  met een gratis tas koffie of warme 

choco en een stukje koek.   

Als je ook wil komen, schrijf dan zeker in bij Freddy Deziron( zie voorpagina) 

voor  24 november met hoeveel kinderen of kleinkinderen je komt, want enkel 

voor hen die ingeschreven zijn heeft de Sint een snoepzak mee. Dit alles krijg je 

gratis aangeboden van jou KWB, enkel de drank nadien wordt aan een democratische 

prijs verkocht. 

 

Sinterklaas in de straten van Eversel          

15-16-17-22-23 en 24 november 

 
 

Let op!!!   Verplicht inschrijven  voor 24 november  

met hoeveel kinderen je komt . 

 

Liefst via mail : freddydeziron@hotmail.com 

of via bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen bij                               

Freddy Deziron  Kanaalweg 132    3550 Heusden -Zolder 
 

1 December 

Sinterklaasfeest voor de 

kinderen en/of 

kleinkinderen van KWB 

leden in St Baaf                      
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