
BEDRIJFSBEZOEK 
Fietsenfabrikant Ridley is marktleider in België. 
Hij is sponsor van verschillende grote wielerploegen, zowel 
op de weg als in het veld. 
Op vrijdag 18 december brengen we een bezoek aan dit 
bedrijf in Tessenderlo. 
We zullen het assembleren van een fiets kunnen meemaken 
van in het begin, tot zijn eindlaagje lak en het monteren van 
de onderdelen.  
We vertrekken om 18u 00 met de wagen aan St Baaf.  

 
VARIANT 

Op vrijdag 26 november gaat 
Eversel weer uit de bol als tal van 
binnen en buitenlandse vedetten 
aantreden op de voorstelling voor 
Variant. 
Al enkele jaren organiseert de 
KWB van Eversel een muzikaal 
evenement voor onze mindervalide 
medeburgers. 
Verschillende leden van andere 
Everselse verenigingen verlenen 
hieraan hun medewerking. 
En zoals het de gewoonte is komt 

ook de Sint de aanwezigen verblijden met een bezoek. 
Kom kijken en genieten van deze unieke sfeer. 
Iedereen is van harte welkom om 20u 00 in de grote feestzaal van St Baaf. 
 

LACHEN 
Bij een bankroof is de politie meteen ter plaatse. Dan komt een agent de inspecteur 
buiten adem melden: "De dief is ontsnapt, inspecteur!" De inspecteur is woedend. "Ik 
zei toch dat je bij elke uitgang een mannetje neer moest zetten!". schreeuwt hij. "Hoe 
kan hij dan zijn ontkomen?!" "Via de ingang, inspecteur..." 
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AGENDA 
 

November: 
 
Zondag 07-11-04: Ontbijtkorven voor de 11-11-11 actie 
12-13-14 november: Rondgang van de Sint 
19-20-21 november: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 26-11-04: Optreden voor Variant 
Zondag 28-11-04: Sint in de zaal 
 
December: 
 
Vrijdag 10-12-04: Bedrijfsbezoek RIDLEY 
Zaterdag 11-12-04: Kerststal plaatsen 
 
 

RONDGANG SINTERKLAAS 
Vrijdag 12 november begint de goede Sint weer aan zijn rondgang daar de 
straten van Eversel. 2 Volledige weekends zal de Sint nodig hebben om al de 
kindjes van Eversel te bezoeken. 
Via de huis aan huis bedeelde folders kan je zien wanneer jou straat aan de 
beurt is. Onze rondgang staat ook nog beschreven op onze website. 
Let wel, de Sint kan ofwel begin van de straat of het einde van de straat zijn 
rondgang beginnen. 
Probeer ook op de datum van rondgang thuis te zijn. Er kan geen andere dag 
dan aangegeven een bezoek gebracht worden. 
We hopen dat de Sint weer met open armen ontvangen wordt. 
Voor onze kinderen is het alleszins weer een leuke tijd. 
 

LACHEN 
Twee Belgen moeten een heel eind lopen naar Antwerpen, gelukkig komen ze 
een garage tegen waar alle stadsbussen geparkeerd staan. Zegt de ene Belg: 
"Laten we een bus gaan stelen." "Goed idee!", zegt de andere Belg, "dan ga ik 
wel op de uitkijk staan." De eerste Belg naar binnen, de andere Belg staat te 
wachten, en te wachten, hoort een hoop startende motoren en gerij, eindelijk 
na lange tijd komt de eerste Belg naar buiten met een bus. "Allee,", vraagt de 
andere Belg, "waar was ge nu zo lang mee bezig?!" Zegt de eerste Belg: "De 
bus van Antwerpen stond helemaal achterin!! 

SINT IN DE ZAAL 
Op zondag 28 november is het weer feest in  
St Baaf. Op die dag gaat de grote Sinterklaasshow 
weer door. 
Zoals elk jaar wordt het weer een grootse show. 
Zijn het ridders, komt kabouter Plop, Piet Piraat, 
Bob de Bouwer, een clown of Samson.  
Het is en blijft een verrassing.  
Wat we wel kunnen verklappen is dat de goede Sint 
weer op een ludieke manier zal arriveren in de zaal. 
Alle kinderen worden persoonlijk ontvangen door 
de Sint, waarna hun een pakje wordt overhandigd. 
Iedereen, zowel kinderen, hun ouders en familie zijn 
welkom op dit grootse gebeuren. 
Deze show begint stipt om 14u 00. 
 

GRIEZELTOCHT 
Het was weer vollen bak die zaterdag. Zowel in de bossen , als in de zaal 
was het een drukte van jewelste. 
Waarzeggers, tunnelbouwers, vampieren, lijkendragers, oude monniken 
en vliegende wezens bevolkten die dag onze bossen. 
Door de gezamenlijke inspanning van KWB-Eversel en meer dan 600 
deelnemers hebben we onze bossen kunnen zuiveren en het gespuis terug 
naar de onderwereld kunnen verbannen. Benieuwd wanneer zij onze 
bossen terug onveilig gaan maken. 
Als beloning kregen de deelnemers spek en eieren aangeboden. 
KWB-Eversel wenst alle vrijwilligers te danken voor hun inzet op deze 
lange dag.  
Een volledig verslag kan je lezen op onze website. Voor de foto’s kan je 
terecht op hetzelfde adres 
 

LACHEN 
President Mobutu van Zaïre is op bezoek in Londen en is onder de indruk van 
het verkeer, dat daar links is. "Zouden we dat systeem bij ons ook niet 
invoeren?", vraagt zijn secretaris. "Tja", antwoordt Mobutu, "ik ben die zelfde 
mening toegedaan hoor! Maar zouden we toch maar niet eerst eens beginnen 
met een proefperiode?" "Kijk we gaan eerst beginnen met de vrachtwagens en 
als het goed loopt, dàn pas met de personenwagens." 


