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Op zondag 06 november kan je weer genieten 
van een lekker ontbijtpakket. 
Op zaterdag 22 oktober zullen onze scouts van 
deur tot deur gaan, zodat je je kan inschrijven 
voor deze ontbijtservice.  
Een volledig ontbijt kost je slechts 5€.  
De opbrengst gaat integraal naar de 11-11-11 
actie. 
Deze actie wordt georganiseerd door de KWB, 
KAV en Scouts van Eversel. 
 

CUBA 
Op 26 oktober organiseert KWB-Eversel een infoavond 
over Cuba. 
Onze gids, die ons door Cuba zal leiden is een KWB-er 
die onlangs een inleefreis maakte door dit 
veelbesproken land. 
Zang en een korte quiz zal eerst onze kennis over dit 
land testen. Dia’s en foto’s zullen ons daarna meer 
vertellen over dit prachtige land. 
Deze Cuba-avond begint om 20u00 en is voor iedereen 
toegankelijk. 

Inkom gratis.  
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E V E R S E L 

 

Bezoek brandweer 
22-10-05 



AGENDA 
 

Oktober 
 
Vrijdag 07-10-05: Café Mangé (19u 00) 
Zaterdag 15-10-05: Hulp op Jumpin Beach 
Zaterdag 22-10-05: Bezoek aan de brandweer (15u 00) 
Woensdag 26-10-05: Infoavond over Cuba (20u 00) 
 
 
November 
 
Zondag 06-11-05: 11/11/11 ontbijtkorven actie 
Vrijdag 11-11-05: Rondgang van de Sint 
Zaterdag 12-11-05: Rondgang van de Sint 
Zondag 13-11-05: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 18-11-05: Rondgang van de Sint 
Zaterdag 19-11-05: Rondgang van de Sint 
Zondag 20-11-05: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 25-11-05: Optreden voor Variant 
Zondag 27-11-05: Sint in de zaal 
 
 

LACHEN 
Een Hollander en een Belg zitten tegenover elkaar in de trein. De Belg tast in 
zijn jaszak en haalt er een plastic zakje uit, gevuld met appelpitjes. Hij neemt 
er een paar uit het zakje en eet ze op. Enkele minuten later doet hij precies 
hetzelfde.  
Vraagt die Hollander:'waarom eet jij appelpitten?' 'Daar word je slim van' zegt 
de Belg.  
'Verkoop jij niet een paar van die pitjes?' Vraagt de Hollander. 'Tuurlijk' zegt 
de Belg, '100Fr per stuk'. 'Nou, geef mij d'r maar 5' zegt de Hollander. Zo 
gezegd, zo gedaan.  
Apetrots eet de Hollander een paar van zijn pitjes en terwijl ie knabbelt denkt 
ie: 'Zoveel geld voor een paar pitjes?' Zegt de Hollander tegen de Belg 'Vind je 
dat niet wat duur? Voor dat geld kan ik enkele kilo's appels kopen en heb ik er 
de pitjes gratis bij.'  
Zegt de Belg: 'Ziet ge't, het begint al te werken.' 

Jumpin Beach 
Op zaterdag heeft aan de manegé in het Hemelrijk weer de jaarlijkse 
Jumpin Beach Fuif plaats. 
Ook uw KWB-ers zullen weer aanwezig zijn om hulp te bieden samen 
met tal van andere vrijwilligers. 
 

BRANDWEER 
Een stevige brand. Een zwaar verkeersongeval. Een chemisch ongeval. 
Stormschade. Wespennesten of een poesje in de boom. 
Allemaal klussen waar de brandweer van Heusden-Zolder hun hand niet 
meer voor omdraaien. 
Op zaterdag 22 oktober mogen we 
een bezoek brengen aan hun 
kazerne met begeleiding van een 
ervaren gids. 
Deskundige uitleg over hun 
wagenpark, interventieapparatuur 
en kleding 
zullen niet ontbreken tijdens de 
rondleiding. 
Zelfs een wagen openknippen en een brandje blussen horen tot de 
mogelijkheden. 
Enkel KWB-leden kunnen deelnemen aan deze gratis  activiteit. 
We vertrekken met de fiets aan St Baaf om 15u 00. 
 

SINTERKLAAS 
Nu de herfst terug in het land is, beginnen stilaan de voorbereidingen van 
KWB-Eversel om de Sint te ontvangen in Eversel. 
Zo zullen in de loop van de maand oktober de wijkmeesters zich weer 
aanbieden met “de bors”, waarin ieder een eigen centje kan insteken. 
Deze omhaling gebeurt om de rondgang van de Sint aan elk huis in 
Eversel mogelijk te maken. We hopen dat zo de jaarlijkse omgang en het 
feest in de zaal voor onze kleintjes nog jaren kan doorgaan hier in 
Eversel. 
Op vrijdag 25 november is er weer een optreden voor Variant en op 
zondag 27 november is er weer het groot Sinterklaasfeest in de zaal. 
De planning van de rondgang zal u in de loop van de volgende maanden 
worden medegedeeld. 


