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Door de CO2 problematiek en de verhoogde 
energieprijzen worden er verschillende 
initiatieven genomen om minder brandstoffen te 
verbruiken. 
In samenwerking met KWB-Heusden organiseert 
uw KWB een informatieavond over 
zonnepanelen. 
Alle info over de plaatsing, prijs, subsidies en de 
voordelen kan je op deze avonden bekomen. 
Deze 2 avonden gaan door op dinsdag 22 januari 
en dinsdag 4 maart in de kleine feestzaal van de Kring te Heusden. 
Om van deze kosteloze informatie te kunnen genieten moet je wel even 
inschrijven voor 14-01 bij Armand Baerts (011 425296). 
 

KOOKLES 
Na de overvloedige maaltijden tijdens de eindejaarsfeesten en de 
ontgiftingsdiëten die daarop volgden gaan we het efkes kalmer aan doen. Maar 
niet voor lang, want op vrijdag 25 januari gaat onze eerste kookles weeral van 
start. De tweede kookavond gaat door op vrijdag 1 februari. 
Inschrijven kan bij uw wijkmeester voor 18-01 mits betaling van 12€ per 
kookles. (24€ voor 2 kookavonden). 
We gaan eerst een lekkere stevige Belgische maaltijd klaarmaken. De 
volgende avond blijft alsnog een verrassing. 
We beginnen stipt om 19u 00 en stoppen na de afwas. 
 

LACHEN 
-Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagist :  
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n Lada".  
zegt die garagist : "Oké, dat lijkt me een goede ruil" 
 

WEDSTRIJD  
Voor de uitslag en de winnaar van onze prijsvraag van verleden maand kan je 
terecht op onze website: www.kwbeversel.be 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                       www.kwbeversel.be 
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KOOKLES 
25-01 & 01-02 
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AGENDA 
 
JANUARI: 
 
Zaterdag 12-01-08: Kerststal afbreken 
Dinsdag 22-01-08: Zonnepanelen 
Vrijdag 25-01-08: Kookles (19u 00) 
 
FEBRUARI: 
 
Vrijdag 01-02-08: Kookles (19u 00) 
Zaterdag 09-02-08: Comedy avond (20u 00) 
Zondag 24-02-08: Ontbijtgesprek (09u 00) 
 
 

LACHEN 
-Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan 
een bloemperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun 
werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd.  
Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen.  
Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: "Pourquoi ce Lion 
Flamand se trouve sur votre salopette?"  
Waarop de arbeiders: "C'est l'endroit réservé au sponsor". 
 
-Een man wil op de dienst bevolking van de gemeente de geboorte van een 
dochter aangeven. De ambtenaar vraagt hoe het kind gaat heten, waarop de 
man antwoordt "K3".  
De ambtenaar antwoordt : "We zijn de laatste jaren wel wat soepeler geworden 
in het aanvaarden van gekozen voornamen meneer, maar dit kan ik toch echt 
niet registreren".  
Waarop de man woedend reageert : "Verleden week heeft mijn buurman de 
geboorte van zijn dochter aangegeven en toen heb je de naam wel aanvaard ! 
"En was de naam ook K3 ?" vroeg de ambtenaar.  
"Neen, maar het was een gelijkaardige naam : L4" 
 
-Twee mussen op een tak, als er een straaljager overvliegt.  
Zegt de ene tegen de andere: "Nou, die kan gillen!"  
Zegt de andere mus: "Wat zou jij doen als je staart in de brand stond?" 

COMEDY AVOND 
 

KWB-EVERSEL  
nodigt u uit op hun eerste 

 

“comedy avond” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEERT DE WAEL  
& 

JORG VERBELEN 
 

ZATERDAG 09 februari 2008 
Om 20u 00 

In ontmoetingscentrum ST Baaf 
 
PRIJS: V.V.K. €5 
           KASSA €6 
 

Kaarten te verkrijgen bij : 
Armand Baerts: P. Beckersstraat 66 Tel: 011 425296 
Valére Willems Bavostraat 47  Tel: 011428257                  
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