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AGENDA 
 
December: 
 
Zaterdag 09-12-06: Kerststal zetten 
Woensdag 13-12-06: De nieuwe verkeersregels 
 
Januari: 
 
Zaterdag 06-01-06: Kerststal afbreken 
Zaterdag 13-01-06: Toneel: Daens dagelijks (20u00) 
Vrijdag 26-01-06: Kookles 
 

LACHEN 
 
-Een Hollander gaat een postkantoor binnen. Hij wil een telegram opgeven. 
"De naam is toch gratis hé?", vraagt hij.  
"Inderdaad, meneer", antwoordt de loketbediende. 
 "Mooi zo", zegt hij, "dan wil ik enkel mijn naam op het telegram zetten. Ik 
heet Ben Gisteravondgoedaangekomen." 
 
-Er staan twee Belgen voor het stoplicht.  
Dan zegt de ene Belg: "Het is groen".  
De andere Belg: "Een kikker!" 
 
-Uit betrouwbare politiebron :  
Er gaan stemmen op om het strafbare alcoholgehalte van 0.5 mg/l terug te  
brengen naar het vroegere 0.8 mg/l.  
Uit statistieken van de verzekeringen blijkt dat sinds de invoering van de  
0.5 mg/l het aantal ongevallen fel is gestegen.  
Uit grondige studie van deze cijfers blijkt namelijk dat nu méér mannen dan  
vroeger, uit schrik te moeten blazen na één of twee pintjes, het stuur aan  
hun vrouw geven. 
 
-Twee krieken hangen in een boom, zegt de ene tegen de andere:  
"Ik heb ne scheet gelaten",  
Waarop de andere zegt: "Kriek het !" 
 

DE NIEUWE VERKEERSREGELS 
Zoals gemeld in de KWeBBeR van november organiseert uw KWB een 
infoavond over de nieuwe verkeersregels. 
De laatste tijd zijn er verschillende aanpassingen gebeurt i.v.m. de 
verkeersregels. 
Rotondes zijn een vertrouwd beeld op onze wegen. Maar hoe rijden we 
een rotonde met dubbele rijvakken op? 
Zone 30. Wanneer zijn deze snelheden van toepassing? 
Worden het alcoholgehalte inderdaad teruggebracht op 0,8mg/l? 
Wil je een antwoord op deze en andere vragen dan moet je zeker naar 
onze infoavond komen. 
Op woensdag 13 december om 19u30 stipt zal een specialist ter zake de 
nodige uitleg verschaffen. 
Inkom is gratis. 
 

TONEEL - DAENS 
KAV en KWB-Eversel nodigen iedereen uit op hun toneelavond “Daens 
Dagelijks”. 
Dit toneelstuk is een tragikomedie over het nut van een Daens dagelijks, 
ook in deze tijd. 
Deze avond gaat door in de grote feestzaal van St Baaf op zaterdag 13 

januari. We starten stipt om 20u00. 
De tickets kosten in voorverkoop 6€ en aan 
de kassa 8€. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Baerts 
Armand (Pater Beckersstraat 66 – 011-42 
52 96), Hamels Lieve (Bavostraat 25 –  
011-43 11 86) en Willems Valére 
(Bavostraat 47 – 011-428257). 
 

SINTERKLAAS 
Sinterklaas is teruggekeerd naar Spanje. Het was weer een drukke tijd 
voor deze goede man. Zeker in Eversel. De rondgang, Variant en de grote 
Sinterklaasshow waren weer voltreffers. De Sint dankt van op zijn boot 
alle KWB-ers en vrijwilligers voor de fijne ontvangst in Eversel. 
Hij hoopt dat hij volgend jaar met evenveel enthousiasme zal ontvangen 
worden in onze parochie 
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