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Nadat verleden jaar Herman Konings ons wist te vertellen wat we nog 
allemaal in de toekomst hebben te verwachten i.v.m. aankoopgedrag, 
merchandising en ons pensioen, gaan we dit jaar een luchtiger toer op. 
Letterlijk, want we gaan een natuurspecialist uitnodigen die het gaat hebben 
over de leefwereld in onze tuin. 
Hoe trekken we vogels aan in onze tuin. Wat doen nuttige insecten in onze 
tuin. Kunnen er nog egels overleven in onze tuinen. Hoe kunnen we eenvoudig 
en goedkoop een meer ecologische tuin verwerven en daardoor minder werk 
hebben. 
Net als andere jaren is ook dit weer een echte aanrader. Een aperitief en een 
gezond, uitgebreid ontbijt staat je te wachten 
Je kan inschrijven voor dit ontbijtgesprek bij je wijkmeester voor maandag 18 
februari mits betaling van 5€. 
Dit ontbijtgesprek gaat door op zondag 24 februari om 09u00. 
 

LEDENFEEST 
Nog enkele landen te gaan en de deelnemers aan ons ledenfeest hebben 
kunnen genieten van al de culinaire gerechten van de Europese Unie 
Dit jaar brengen we een bezoek aan Hongarije. 
Wanneer je wil weten wat het menu dit jaar is, zoek je maar efkes op internet 
en zo zal je te weten komen welke gerechten de voorkeur genieten in 
Hongarije. 
Ook dit jaar gaan we op zoek naar een Mister KWB. Onze verkiezing zal dit 
jaar iets anders verlopen. De animatie zal aangepast worden zodat jong en oud, 
groot of klein, slimmeke of dommeke evenveel kans maakt om de felbegeerde 
titel van Mister KWB in de wacht te slepen. 
Verder kan je nog en babbelke doen, wat rondspringen op muziek en een 
aangepast drankje nuttigen. 
Zoals je leest wordt dit weer een avond vol leute, waar zowel jong als oud een 
hoop plezier aan beleeft. 
Inschrijven bij je wijkmeester voor 3 maart. Prijs ALL INN 10€. 
Het feest barst los op zaterdag 8 maart om 19u 00 in de gildezaal van Eversel. 

Ledenfeest, alleen voor echte mannen 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                     www.kwbeversel.be 
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AGENDA 
 

FEBRUARI: 
 
Vrijdag 01-02-08: Kookles (19u 00) 
Zaterdag 09-02-08: Comedy avond (20u 00) 
Zondag 24-02-08: Ontbijtgesprek 
 
MAART: 
 
Zaterdag 08-03-08: Ledenfeest (19u 00) 
Dinsdag 11-03-08: Samenaankoop Isolatie (19u 30) 
Zondag 23-03-08: Paasontbijt 
 
 

LACHEN 
- Kom ik laatst bij mijn opa in het verzorgingstehuis, zie ik op zijn medicijnen-
kaart dat hij elke avond voor het slapen gaan een viagra-pil krijgt toegediend.  
Ik vond dat een beetje vreemd (de beste man was al 89 jaar) en zocht de 
dienstdoende hoofdverpleegster op en vroeg haar waarom ze dat deden?  
"Nou," zei de zuster, "dat is voor ons wel zo makkelijk, ‘s nachts rolt hij zijn bed 
niet meer uit en ‘s morgens piest hij niet over zijn pantoffels!" 
 
-Het ergste vliegtuigongeluk in de Belgische geschiedenis voltrok zich vanmorgen 
toen een 2-zits Cessna 152 neerstortte op een begraafplaats.  
Belgische reddingswerkers hebben tot nu toe 300 lichamen geborgen.  
Men verwacht dat dit aantal stijgt terwijl het bergen door zal gaan tot diep in de 
nacht. 
 
- Er zit een man aan bar in een cafe en zegt: “Ik ben drie keer op vakantie naar 
Spanje geweest en alle drie de keren bleek mijn vrouw later zwanger te zijn” De 
barkeeper zegt:”Dan ga je de volgende keer toch naar een ander land?” 
De man schudt zijn hoofd. “Nou nee “zegt hij: “Ik denk dat ik haar voortaan 
meeneem.” 
 
- Iedere keer als er een neef of nicht van me ging trouwen, kreeg ik van bijna elke 
wat oudere tante een por met de mededeling: “Jij bent vast de volgende!!!!!”  
Ze zijn daar pas mee opgehouden toen ik bij hen hetzelfde ging doen op 
begrafenissen….. 

COMEDY AVOND 
Zaterdag 9 februari gaat onze comedy avond door in de grote feestzaal 
van St Baaf. Geert De Wael en Jorg Verbeelen geven die avond het beste 
van zichzelf. 
Deze avond begint om 20u 00 en de kaarten kosten 6€ aan de kassa. 
 

SAMENAANKOOP ISOLATIE 
Energiezuinig wonen of bouwen begint bij een goede dakisolatie. 
Jaarlijks gaan er vele euro’s aan stookkosten door het dak verloren. Maar 
isoleren kost geld. En mensen maken zich zorgen welk materiaal nu het 
beste is en hoe je dat precies gebruikt. Daarom organiseren KWB 
Heusden-Zolder, KWB-Eversel en ACW een informatieavond en een 
samenaankoopactie “dakisolatie”.  
Want als we met velen zijn, kunnen we betere prijzen afspreken met de 
leverancier. Wij zorgen er ook voor dat u alle premies krijgt. We geven u 
grondig advies over het plaatsen van de isolatie. Zo wordt het plaatsen 
van isolatie financieel helemaal interessant!  
 

Een voorbeeld: het prijsvoordeel voor flensdekens 
 
 
Geïnteresseerd? Kom dan naar onze ‘bewonersvergadering isolatie’ op 

dinsdag 11maart 2008 
Deze informatievergadering is geheel vrijblijvend en de toegang is gratis 
voor leden en niet-leden. Daarna kan u thuis nog rustig nadenken over het 
al dan niet investeren in isolatie en uw huis rustig opmeten. Aankopen 
gebeurt pas tijdens een tweede bijeenkomst, de investeringsvergadering, 
in april.  
 
Graag inschrijven  voor 7 maart bij  armandbaerts@skynet.be  of via 
011425296  
 

Samenaankoop isolatie 
dinsdag 11 maart om 19.30 uur in zaal Sint-Baaf 

Padbroekweg 1  in Eversel, Heusden-Zolder 
 

Isolatieproduct particuliere prijs Samenaankoopprijs 
Flensdeken 15 cm dik € 6/ m² excl BTW € 3,68/m² excl BTW 
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