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AGENDA 2015: 

 

November:  -Zondag 01-11-2015: Ontbijtpakketten voor 11-11-11 

  -Vrijdag 13-11-2015: Rondgang van de Sint 

  -Zaterdag 14-11-2015: Rondgang van de Sint 

  -Zondag 15-12015: Rondgang van de Sint 

  -Vrijdag 27-11-2015: Optreden voor Variant 

  -Zondag 29-11-2015: Sint in de zaal 

 

December: -Donderdag 03-12-2015: Infoavond: Gehoorschade 

  -Zaterdag 12-12-2015: Opbouw Kerststal 

 

 

Rondgang van de Sint: 

 

Op 13-14 en 15 november maken de Sint en zijn pieten hun jaarlijkse rondgang door de straten van Eversel. 

Alle leden van KWB-Eversel ontvangen een bezoekje van Sinterklaas. 

We proberen te vertrekken tussen 17u 30 en 17u 00. We hopen het laatste huisbezoek rond 21u 00 af te 

ronden.  

Een juiste agenda van de rondgang is te vinden vanaf 5 november op www.kwbeversel.be onder de rubriek 

”programma”. 

Voor alle brave kinderen hebben de Sint en zijn Pieten lekker snoepgoed bij. 

 

Optreden voor Variant: 

 

Dankzij de medewerking van verschillende verenigingen uit Eversel, gaat op vrijdag 27 november de grote 

show voor Variant weer door in St Baaf. Elk jaar weer davert de hele zaal van de ambiance.  

Er wordt gezongen en gedanst. En alle medewerkers geven het beste van zichzelf op het podium. 

Ook kabouter Plop en zijn kompanen zullen dit jaar weer van de partij zijn en de mensen van Variant op 

sleeptouw nemen met hun enige, onvervalste Plopquiz.  

En ook de Sint brengt die avond een bezoek aan de zaal, waar hij weer gul met de pakjes en snoep zal 

rondstrooien. Deze avond begint om 20u 00. 

 

 

Infoavond: Gehoorschade: 

 

Wat is geluidsoverlast? 

Hoe ontstaat gehoorschade? 

Wat kan je eraan doen? 

KWB-Eversel organiseert op donderdag 3 december een boeiende infoavond over gehoorschade met heel 

wat praktische tips voor je gezin. 

Op deze avond bekijken we zowel gehoor bescherming als hoorhulpmiddelen. 

We zullen het niet alleen hebben over hoorapparaten maar ook over aangepaste wekkers en gsm’s. 

We leggen begrippen uit zoals decibels, lawaaischade en zullen het ook hebben over de soorten oordoppen 

oorkappen en hoorapparaten; 

KWB-leden en partner zijn welkom op deze gratis avond. We beginnen om 20u 00. 

 

 

http://www.kwbeversel.be/


 

 

 

Sint in de zaal: 
 

Op zondag 29 november  tussen 15u 00 en 17u 00 kunnen onze kinderen en kleinkinderen een bezoek 

brengen aan de Sint. 

Ze zullen er verwelkomt worden door Sint en zijn Pieten en een overvolle snoepzak ontvangen. 

Ouders worden vergast op een gratis koffie met speculaas en de kinderen kunnen genieten van lekkere 

chocomelk. 

Tevens wordt er een blijvend aandenken voorzien voor de kinderen van hun bezoekje aan de Sint. 

 

Dit alles wordt u door KWB-Eversel gratis aangeboden en is enkel voor de kinderen en kleinkinderen (tot 12 

jaar) van onze leden toegankelijk. 

 

Net als verleden jaar neemt uw KWB deel aan de actie “Ieder Kind een Sint”. Je mag een (oud) stuk 

speelgoed meebrengen en aan de Sint geven. Deze zorgt dat het bij de minderbedeelde kinderen terecht 

komt. (Liefst geen pluchen speelgoed of speelgoed met batterijen). 

Het ingezamelde speelgoed zal dit jaar aan St Vincencius worden overhandigd. 

Sinterklaas bedankt alvast alle kinderen voor hun “speelse” bijdrage. 

 

Willen je kinderen en/of kleinkinderen genieten van dit bezoek, kunnen ze zich in schrijven voor 13 

november 2015 bij Jo Larbie, Het Heike 20 met volgend inschrijvingsstrookje. 

 

 

Naam en voornaam (KWB-lid): 

 

 

Schrijft in met (aantal)                  kinderen 
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