
SINTERKLAAS 
De dagen worden korter. De nachten kouder. Dat wil zeggen dat de tijd van de 
goede Sint er weer aankomt. 
Zo zullen in de loop van de maand november 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. 
Zo begint onze jaarlijkse rondgang door de straten op vrijdag 10 november. 
Laatste dag van de rondgang is zondag 19 november. 
Op zes dagen bezoekt de Sint alle huizen in Eversel. Door het slechte weer, 
straten met veel kinderen of organisatorische redenen kan het zijn dat de Sint 
op een laat uur nog aan huis aanbelt. Doch zal uw KWB alles in het werk 
stellen om alle kinderen op een vroeg uur 
bezoek te laten krijgen van de goede Sint. 
De volledige “stratenrondgang” kan je 
lezen op onze website: www.kwb-
eversel.be 
Op zondag 26 november is het dan weer 
hoogdag voor onze kinderen en de Sint. Om 
14u00 stipt begint de grote Sinterklaasshow 
in St Baaf. 
Gaan kabouter Plop en zijn kornuiten de 
zaal weer op stelten  zetten? Gaat Piet 
Piraat de show wegkapen? Of gaat Bob de 
bouwer werken aan een grote act? 
Misschien slaan ze dit jaar wel de handen in 
elkaar en zullen ze elkaar bekampen in een 
wervelend quiz? 
Reden genoeg voor onze kinderen en hun 
ouders om aanwezig te zijn op deze onvergetelijke Sinterklaasshow. 
Na het feest zullen alle kinderen nog een persoonlijk gesprekje kunnen voeren 
met de Sint, waarna ze een goedgevulde snoepzak in ontvangst mogen nemen. 
Iedereen is van harte welkom. 
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AGENDA 
 
November: 
 
Vrijdag 03-11-06: Samenaankoop wijn 
Zondag 05-11-06: Ontbijtkorven 11-11-11 actie 
10-11-12 November: Rondgang van de Sint 
17-18-19 November: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 24-11-06: Optreden vaar Variant 
Zondag 26-11-06: Sinterklaasshow in de zaal 
 
December: 
 
Zaterdag 09-12-06: Kerststal zetten 
Woensdag 13-12-06: De nieuwe verkeersregels 
 
 

OPGEPAST 
Ik wil iedereen die boodschappen bij de Carrefour doet waarschuwen voor 
misleidende praktijken die mij en naar ik heb gehoord nog een aantal anderen, 
onlangs zijn overkomen.  
Mij overkwam het op de parkeerplaats van de Carrerfour in Hasselt. Maar let 
op: Het schijnt her en der in het land te gebeuren.  
Het werkt als volgt: twee meiden van begin twintig (vermoedelijk uit Oost-
Europa) spreken je hulpeloos kijkend aan op het moment dat je je 
boodschappen aan het inladen bent.  
Ze dragen hele strakke T-shirts waar hun borsten bijna uitvallen. Je moet al 
een flinke vent zijn om niet te kijken.  
Met een erg zielig, maar toch wel geloofwaardig verhaal bedelen ze om een lift 
naar een plaats in de buurt.  
Eenmaal ingestapt, beginnen de dames elkaar te betasten, waarbij ze er goed 
voor zorgen dat je alles kunt zien via je binnenspiegel.  
Daarna klimt een van hen naar de voorstoel en heeft ..... seks met je...  
Wat je niet merkt is dat de andere ondertussen je portefeuille of portemonnee 
jat.  
Die van mij is afgelopen dinsdag gestolen. En woensdag en vrijdag ook. 
Zaterdag zelfs twee keer!  
Donderdag kon ik helaas niet. 

KERSTSTAL 
Op zaterdag 9 december zal de Kerststal aan de kerk geplaatst worden 
door de mannen van uw KWB. 
Hartelijk dank aan de mannen die deze zware klus weer op zich nemen, 
zodat we weer gedurende een maand kunnen genieten van onze kerststal. 
 

VORMING 
De laatste jaren is het uitzicht op 
onze wegen drastisch verandert. 
Rotondes, verkeersremmers en 
zone 30 zijn een aantal situaties 
die we zeker kennen. 
Maar er zijn er meer. Veel meer. 
Wil je alles te weten komen over 
deze nieuwe verkeersregels, dan 
moet je zeker op woensdag  
13 december naar onze 
vormingsavond komen. 
Een specialist ter zake zal je dan al 
de nodige uitleg doen over deze 
problematiek. Ook kan je hier dan terecht met al je vragen.  
Wij beginnen deze voordracht om 19u 30. 
 

VARIANT 
Op vrijdag  november mogen we weer tal van Everselse verenigingen 
welkom heten op onze avond voor variant. 

Die avond gaan de leden van 
Variant weer uit de bol met 
de swingende optredens van 
deze verenigingen. 
Hoogtepunt van de avond is 
telkens weer de intrede van 
de goede Sint. 
Deze avond begint om 20u00 
en is voor iedereen 
toegankelijk.  
 
 


