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Trommelen op een oude “Dixandoos”. Slaan op enkele 
kastrollen. Meeroffelen met een mooi liedje. We hebben 
het allemaal al eens gedaan.Nu heb je de kans om je 
eens een echte ritmefreak te voelen. 
KWB-Eversel organiseert elke dinsdag van de maand 
december een cursus djembé in het jeugdhuis Bascule. 
Voor slechte 5€ kan je je 5 dinsdagen uitleven op een 
echte Afrikaanse trom en krijg je ook nog elke les een 

gratis consumptie. 
Inschrijven kan je bij je wijkmeester (of Rudi 011 43 32 41) voor vrijdag 28 
november. 
Om organisatorische reden moet je wel zelf zorgen voor je eigen djembé. 
 

DIGITALE FOTOBEWERKING 
Tegenwoordig bezit bijna ieder gezin een digitaal 
fototoestel. Foto’s worden ergens in een mapje op de 
computer geplaatst en worden daar af en toe nog eens 
bekeken. 
Maar met uw digitale foto’s kan je veel meer. Je kan 
deze zwart/wit maken, sepia inkleuren of een soft 
uitzicht meegeven. 
Op de cursus digitale fotobewerking op woensdag 10 
december worden deze trucs je allemaal aangeleerd. 
Wij beginnen 19u 30 met onze opleiding. 

an je bij je wijkmeester mits betaling van 2€  en dit voor  Inschrijven k
 december.  1

 
GRIEZELTOCHT 

Alle deelnemers en medewerkers hebben de griezeltocht in de bossen van 
Eversel min of meer levend tot een goed einde gebracht. 
edereen wordt dan ook van harte bedankt voor de hulp op deze tocht.I  

 

Foto’s op  www.kwbeversel.be 
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AGENDA 
 
NOVEMBER 2008: 
 
14-15-16 november: Sint in de straten 
Zondag 16-11-08: 11-11-11 actie – ontbijtkorven 
21-22-23 november: Sint in de straten 
Woensdag 26-11-08: Info verwarmingsketels 
Vrijdag 28-11-08: Optreden voor Variant (20u 00) 
Zondag 30-11-08: Groot Sinterklaasfeest (14u 00) 
 
DECEMBER 2008: 
 
Dinsdag 02-09-16-23-30 dec: Djembé 
Woensdag 10-12-08: Digitale fotografie (19u 30) 
Zaterdag 13-12-08: Kerststal plaatsen (10u 00) 
 

VERWARMINGSKETELS 
ACW Limburg organiseert dit werkjaar een samenaankoop van 
condensatieketels (aardgas). 
Een condensatieketel is zuinig. Hij garandeert bovendien maximaal 
warmtecomfort. Je voelt het verschil dus vooral in je portefeuille. Het milieu 
kan er alleen maar wel bij varen. De ketel kost iets meer, maar je bespaart 
jarenlang op je verbruik omdat het rendement veel hoger is dan bij een gewone 
ketel. Bovendien zijn er premies en belastingsvoordeel.  
Op woensdag 26 november kan je voor meer informatie vanaf 20 uur terecht in 
de kleine feestzaal van de Kring. 
Meer info kan je nu al vinden op :www.acwlimburg.be/energie 
 

LACHEN 
-Ik heb een hele slimme hond, zegt Mark trots. Iedere morgen om zes uur brengt hij 
mij de krant.  
Dat kan die van mij ook, zegt zijn vriend.  
Dat zal best...maar wij zijn helemaal niet op een krant geabonneerd! 
 
-Een man wordt door de politie aangehouden tijdens een controle.  
De agent zegt: "Dit is een alcohol-controle, wilt U meewerken?"  
Zegt de man: "OK, vooruit dan maar, geef mij ook zo'n klak en zo'n frakske, en zeg 
me maar wat ik moet doen..." 

SINTERKLAASFEEST 
Zaterdag 6 december vieren we met z’n allen het feest ven Sinterklaas. 
Maar voor uw KWB is november de belangrijkste “Sintmaand”. 
Op 14 november beginnen we aan de rondgang door de straten van 
Eversel. Net als de vorige jaren 
proberen we de volledige stratengang te 
voltooien op 2 weekends. 
Op www.kwbeversel.be kan je de 
gehele rondgang terugvinden. 
Ook zal er door de mannen met de 
“bors” een papier met de rondgang van 
de Sint worden overhandigd. 
Ook onze vrienden van Variant mogen 
rekenen op een ontvangst door de goede 
man. 
Op vrijdag 28 november kan Variant 
weer genieten van een wervelende show 
met de medewerking van verschillende 
Everselse verenigingen. Na de show 
kunnen de mensen van Variant 
aanschuiven bij de Sint voor een kleine babbel en een grote zak snoep. 
Apotheose van het Sinterklaasgebeuren is weer de grote Sinterklaasshow 
op zondag 30 november in de grote feestzaal van St Baaf. 
Welke figuren nu weer hun opwachting gaan maken weten we nog niet, 
maar we weten wel dat het weer een geweldige namiddag gaat worden 
voor onze kleintjes. 
Na de aankomst van de Sint worden ook onze kinderen ontvangen voor 
een gesprek met de goede man. 
Als afsluiter ontvangen de ingeschreven kinderen nog een gigantische 
zak met snoep en fruit. 
Sinterklaas wil nu al de mannen van de KWB en alle andere 
medewerkers danken voor hun bereidwillige inzet. 
 

LACHEN 
-Komt een oerlelijke vrouw met een papegaai op haar schouder een café 
binnen en vraagt aan een man aan de bar:”als jij raad wat voor dier er bij 
mij op mijn schouder zit mag je met me naar bed”.  
“Een nijlpaard”, zegt de man. “Reken ik ook goed”, antwoord de vrouw. 
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