
GPS WANDELING 
Zoals iedereen wel weet is Eversel bekroond als “Dorp met Toekomst”. 
Daarom zal er op vrijdag 7 december een groot volksfeest worden 
georganiseerd. 
Hierdoor zal onze GPS tocht worden verschoven naar een latere datum. 
Onze GPS wandeling zal daarom doorgaan op vrijdag 14 december 2007. 
U hoort er alles over in onze volgende KWeBBeR. 
 

COMEDY AVOND 
Op zaterdag organiseert uw KWB een comedy avond. 
Acteurs van dienst zijn Geert De Wael en Jorg 
Verbelen.  
Begin 2008 start de voorverkoop. 
Alles en nog meer over deze comedy avond verneemt u 
in één van de volgende KWeBBeRs. 
 

LACHEN 
-Het is maandagochtend, overleg in de vergaderzaal op kantoor.  
Directeur tegen zijn personeel:  
"Vandaag is maandag, weekend is net voorbij, doe het rustig aan, niet zo veel werken, 
gewoon relaxed. Morgen is het dinsdag, dan moeten we wat meer doen, gewoon paar 
kleine dingentjes, weer niet overbelasten, gewoon ontspannen. Woensdag moeten we 
echt aan de slag, dan moet er wel hard worden gewerkt, zo veel mogelijk afmaken. 
Donderdag - dan is het bijna weekend, paar kleine dingen is wel voldoende. En 
vrijdag is nagenoeg al weekend, dan weten jullie het zelf wel. Nog Vragen?"  
Dan klinkt er een stem achterin de vergaderzaal:  
"Waneer houdt die bullshit met woensdag een keer op?" 
 
- Een brunette en een dom blondje hebben elkaar al jaren niet gezien. Nieuwsgierig 
vraagt de brunette:  
"Goh, hoe is het met jou? Wat doe je tegenwoordig?"  
"Ik verdeel de rollen in het theater," vertelt het domme blondje trots.  
"Dat lijkt me een hele moeilijke baan voor jou, gefeliciteerd!" zegt de brunette.  
"Ach, dat valt wel mee," antwoordt het domme blondje, "op ieder toilet moet één rol 
hangen." 
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SINTERKLAASFEEST 

25-11-07 



AGENDA 
 

NOVEMBER: 
 
Zondag 04-11-07: 11-11-11 actie (ontbijtkorven) 
09-10-11 november: Sint in de straten 
16-17-18 november: Sint in de straten 
Vrijdag 23-11-07: Optreden voor Variant 
Zondag 25-11-07: Groot Sinterklaasfeest in de zaal 
 
DECEMBER: 
 
Zaterdag 08-12-07: Kerststal zetten 
Vrijdag 14-12-07: GPS-wandeling 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 11-11-07: St Maartenstocht (Lommel Kolonie) 
Zondag 18-11-07: Duinenwandeling (Hechtel) 
Zondag 25-11-07: Bokkenrijderstocht (Lindelhoeve – Overpelt) 
 

LACHEN 
-Komt een man bij de dokter:  
"Dokter, ik voel me de laatste tijd zo moe en lusteloos."  
"Nou, " zegt de dokter, "daar heb ik zelf af en toe ook wel eens last van. Ik 
bedrijf dan eens stevig de liefde met mijn vrouw, en daarna voel ik me weer 
kiplekker. Ik wil voorstellen dat u dat ook eens probeert, en dan komt u 
volgende week weer langs."  
De week erna komt de man opnieuw bij de dokter:  
"Nou dokter, het heeft inderdaad goed geholpen, ik voel me al weer een stuk 
beter! U heeft trouwens een mooi huis!" 
 
-Komt een vrouwtje bij de dokter en klaagt dat haar man helemaal niet weet  
wat seks is.  
Zegt de dokter: "Breng je hem maar mee dan zal ik het hem voordoen."  
Man komt mee, vrouw gaat ontkleed op de tafel liggen en de dokter doet het  
voor en zegt: "Dit heeft jouw vrouw nou drie keer in de week nodig.".  
Zegt de man: "En moet ik daar telkens voor meekomen?" 

SINTERKLAAS 
Net als alle voorgaande jaren is ook nu weer novembermaand 
Sinterklaasmaand. 
Nadat onze wijkmeesters met de “bors” zijn rond geweest start op  
vrijdag  09 november de rondgang van de Sint door de straten van 
Eversel. Gedurende 2 weekends zal de Sint zowat alle gezinnen in 
Eversel vergasten op een bezoekje. We hopen dat de Sint weer gul en met 
open armen wordt ontvangen. 
De volledige stratengang kan je vinden op onze vernieuwde website: 
www.kwbeversel.be  . 
Op vrijdag 23 november is 
het weer ambiance in de 
grote zaal van St. Baaf. Dan 
staan onze verenigingen 
weer klaar om de optredens 
te verzorgen voor Variant. 
Samen met onze 
andersvaliden wordt dit weer 
een avond vol sfeer, humor, 
spel en muziek. Het 
hoogtepunt is telkens weer 
de intrede van Sinterklaas. Iedereen is van harte welkom om 20u. 
Op zondag 25 november bereikt onze Sintviering een hoogtepunt met het 
groot Sinterklaasfeest in de zaal. 
De voorbije jaren hadden we al kabouters, ridders, Bob de bouwer en Piet 
Piraat op bezoek. Ook dit jaar zullen onze kinderen weer verwend  
worden met een verrassingsact. 
Na de wervelende show zal de Sint zijn intrede doen. Alle kinderen 
krijgen de mogelijkheid om een persoonlijk gesprekje te voeren met de 
Sint. 
Nadien zal er aan alle kinderen een pakje worden overhandigd. 
Deze show begint stipt om 14u 00.  
KWB-leden, welke hun kinderen en kleinkinderen niet in Eversel wonen 
mogen eveneens gratis meevieren op dit feest. Wel eventjes inschrijven 
bij uw wijkmeester. 
Na deze drukke periode nemen de Sint en zijn Pieten afscheid op 6 
december. We wensen hen alvast een veilige thuisreis en hopen hen 
volgend jaar terug te m ogen begroeten in Eversel.  

http://www.kwbeversel.be/
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