
SINTERKLAASFEEST 
Alhoewel de Sint pas in 
december de schoentjes van 
onze kinderen vollaad met 
snoep en speelgoed is 
november voor KWB-
Eversel de “Sint maand” bij 
uitstek. 
Zo begint onze jaarlijkse 
rondgang door de straten 
op vrijdag 11 november. 
Laatste dag van de 
rondgang is zondag 20 
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 Vrijdag 25 november is er weer het optreden voor Variant. Hiervan kan je 
alles lezen op de vorige bladzijde van deze KWeBBeR. 
De afsluiter van het “Sinterklaasseizoen” is de aankomst van de Sint in de 
grote feestzaal van ST Baaf. Hoe de Sint dit jaar zal arriveren is voorlopig nog 
een groot geheim. 
Wat nu al wel geweten is, is dat uw KWB er weer een grootse show van zal 
maken. Is kabouter Plop in aantocht of maakt de Rode Ridder zijn 
wederoptreden? Of zouden K3 hun opwachting maken? De toekomst zal het 
uitwijzen. 
Na de show zullen alle kinderen nog een persoonlijk gesprekje kunnen voeren 
met de Sint, waarna ze een goedgevulde snoepzak in ontvangst mogen nemen. 
De show gaat door op zondag 27 november en begint stipt om 14u 00. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                Heusden-Zolder 
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SINT IN DE ZAAL 
27-11-05 



AGENDA 
 

November 
 
Zondag 06-11-05: 11/11/11 ontbijtkorven actie 
Vrijdag 11-11-05: Rondgang van de Sint 
Zaterdag 12-11-05: Rondgang van de Sint 
Zondag 13-11-05: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 18-11-05: Rondgang van de Sint 
Zaterdag 19-11-05: Rondgang van de Sint 
Zondag 20-11-05: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 25-11-05: Optreden voor Variant 
Zondag 27-11-05: Sint in de zaal 
 
December 
 
Vrijdag 09-12-05: Bowlingavond 
Zaterdag 10-12-05: Kersstal plaatsen 
Woensdag  28-12-05: Sprookjeswandeling 
 
 

LACHEN 
-Een vrouw komt 's morgens beneden in de keuken, en zegt tegen haar man.  
Ik heb gedroomd dat ik een ganse nacht gefietst heb.  
Ja zegt haar man ik ook heb gedroomd,  
Ik heb gedroomd dat ik de ganse nacht de liefde bedreven heb.  
En zijn vrouw onmiddellijk; “Was het met mij?”  
Nee, zegt hij, gij waart weg met de fiets!
 
 
-Het verschil tussen moed en lef hebben?  
 
Moed = midden in de nacht bezopen thuiskomen, je vrouw staat op je te  
wachten met een bezem en dan vragen: "Ben je nog aan het schoonmaken of 
vlieg je nog ergens naar toe?"  
Lef = midden in de nacht bezopen thuis komen met een parfumluchtje om je 
heen en lipstick op je kleding, je vrouw op haar kont slaan en zeggen: "en jij 
bent de volgende". 

VARIANT 
Dankzij de medewerking van verschillende verenigingen uit Eversel, gaat 
op vrijdag 25 november de grote show voor Variant weer door in  
St Baaf. 

Elk jaar bruist de hele zaal weeral 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. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. De voorstelling 
begint stipt om 20u 00. 
Deze muzikale avond wordt ingericht voor Variant. Variant is de 
vereniging die ontspanningsavonden inricht voor mindervalide.  
 

BOWLING 
Ballen gooien. Kegels doen rondvliegen. Een pint drinken. Lachen, 
plezier en ambiance maken. Dat zijn de ingrediënten van onze 
bowlingavond. 
Deze ontspannende avond gaat door op vrijdag 09 december. Wij 
vertrekken aan St Baaf om 19u 30.  
Inschrijven kan bij vertrek. Enkel KWB-leden kunnen meedingen voor 
de titel: Bowling master 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


