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Het ondertussen wereldvermaarde en beruchte ledenfeest van de KWB staat 
weer voor de deur. 
Spaanse Paella, Duitse worst en Ierse Guinness werden 
in het verleden aangevoerd om ons ledenfeest tot een 
succes te maken. 
Ook nu weer werd er weer sterk onderhandeld en tot 
een akkoord gekomen.  
Vanuit Griekenland worden enorme hoeveelheden 
Souvlakie, Mousaka, Gemista en Feta aangevoerd. 
Tonnen Oúzo en 
Retsiná werden 
besteld om het nodige 
vocht te voorzien voor 

onze deelnemers. 
De liefhebbers kunnen op originele Griekse 
muziek de Syrtos en Pediktos dansen. 
Zijn al deze namen voor U Latijn kom dan 
zeker naar deze Griekse avond. 
De Griekse traditie dat borden en glazen 
worden stukgegooid zullen in ere worden 
gehouden. 
Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar een nieuwe Mister KWB. Wie wordt 
de opvolger van Wilm Corvers? 
Deze onvergetelijke avond gaat door op zaterdag 10 maart in de Gildezaal. 
Wij beginnen eraan om 19u 00. Inschrijven kan bij uw wijkmeester voor 04 
maart mits betaling van 10€. 
Niet te missen!!!!!!!!!! 
 

LACHEN 
Komt een man bij de dokter en het gaat erg slecht met hem. De dokter geeft de 
man als advies om veel modderbaden te nemen, waarop de man vraagt: Ja 
maar dokter, helpt dat?"  
De dokter antwoord: "Nee, maar dan kunt U alvast wennen aan de omgeving.
 
       V.U.: KWB-Eversel                                     www.kwb-eversel.be 

 
E V E R S E L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontbijtgesprek 
25-02-07 

 
www.kwb-eversel.be 



AGENDA 
 

Februari: 
 
Vrijdag 02-02-07: Kookles (19u 00) 
Zondag 25-02-07: Ontbijtgesprek (09u 00) 
 
Maart: 
 
Zondag 04-03-07: Eerste rit Wielerckub KWB St Baaf Eversel 
Zondag 04-03-07: Wandelcriterium (13u 00) 
Vrijdag 30-03-07: Bedrijfsbezoek 
 
 

WANDELCRITERIOUM 
Zondag 04-02-07:: Meerwandeling – Herk De Stad 
Zondag 18-02-07: Daslookandeling (Nieuwerkerken) 
ZONDAG 04-03-07: MAARTSE BUIENTOCHT (EVERSEL) 
 

LACHEN 
Een Hollander en een Belg lopen door de bloedhete woestijn.  
De Hollander vraagt aan de Belg: "Heb je vanmorgen het weerbericht nog 
gehoord."  
"Ja" zegt de Belg, "40 graden in de schaduw." 
 Zegt de Hollander: "Ik ben blij dat er hier geen schaduw is." 
 
-Drie muizen zitten aan de bar en zitten op te scheppen hoe stoer ze zijn.  
Zegt de eerste: Bij mij thuis staan muizenvallen en dan pak ik met links het 
stuk kaas en vang met rechts de val op en beweeg 'm heen en weer zodat ik 
nog lekker een 'workout' kan doen tijdens het eten.  
Zegt de tweede: Da's nog niks, bij mij ligt rattengif. Dan pak ik een 
scheermesje, snij het helemaal fijn, maak er een lijntje van, en snuif het op met 
een rietje...  
De derde zegt niks en kijkt verveeld naar de twee anderen. Dan stapt ie van 
zijn kruk en wil weglopen.  
Zeggen de anderen: Wat is er, zijn we te stoer voor je, watje???  
Zegt ie: Nee, maar ik heb goesting, dus ik ga even naar huis om de kat een 
beurt te geven... 

WANDELCRITERIUM 
Op zondag 4 maart kan je deelnemen aan een 
mooie wandeling in Eversel. 
Die dag organiseert uw KWB de “Maartse 
Buientocht” in en rond de bossen van Eversel. 
Tussen 13u 00 en 15u 00 kan men aan St Baaf 
vertrekken voor deze fikse wandeling van 8 en 12 
km. Inlichtingen bij Fred. (011 – 431375) 
Deelnameprijs bedraagt 1€ voor KWB-leden en 
1,50  € voor niet leden. 
Halverwege kan je aan onze stand genieten van een 
jenever, koffie of een versnapering. 
 

WIJNDEGUSTATIE 
In november van vorig jaar werd er een wijndegustatie georganiseerd, 
met de mogelijkheid tot aankoop. 
Er werd 10% en daarbovenop nog eens 5% extra korting beloofd. 
Door een misverstand bij de leverancier werd deze 5% niet toegekend. 
Iedereen die op deze avond wijn besteld had mag de eerstvolgende weken 
dan ook een terugbetaling verwachten van het teveel betaalde bedrag. 
Onze excuses voor het eventuele ongemak. 
 

ONTBIJTGESPREK 
Net als de vorige jaren organiseert uw KWB in de maand februari een 
ontbijtgesprek. 
Onze spreker dit jaar is niemand minder dan Herman Konings. 
Herman is een trendwatcher. Een trendwatcher zou men kunnen 
vergelijken met een “toekomstkijker” die voor bedrijven op zoek gaat 
naar de nieuwe verwachtingen van de klanten. 
Herman schreef vele artikels voor zowat de hele nationale pers en werd 
reeds verscheidene keren geïnterviewd op radio en televisie. Je kan ook 
een bezoek brengen aan: www.nxt.be 
Deelnemen aan dit gesprek kan door 4€ te betalen aan uw wijkmeester 
voor 18 februari. Latere inschrijvingen kunnen omwille van de nodige 
bestellingen niet aanvaard worden. 
Wij beginnen om 09u 00 met een aperitief gevolgd door een uitgebreid  
ontbijt.  
Een echte aanrader!!!!!!! 


