
 

  

AGENDA 

JANUARI 

07-01-2013: Kerststal afbreken 

16-01-2013: infoavond vreggen 

25-01-2013: Kookles 

 

FEBRUARI 

08-02-2013: Trippel proefavond 

15,16 of 17- 02-2013: Voetbal KRC Genk-Kortrijk 

24-02-2013: Ontbijtgesprek 

Wil jij ook een lagere energiefactuur? 

 Woensdag 16 januari 2013 om 19u30 geven we een infoavond over hoe je 

het goedkoopste tarief van energie kan weten , wat je eraan kan doen en 

hoe je dat moet doen. 

Deze avond gaat door in de school van Eversel waar we een aantal 

computers ter beschikking krijgen, en met de steun en de nodige uitleg van 

Jan Aerts en Mark Bijloos kan je dan zelf de vreg-test doen.  Wat je wel moet 

meebrengen is je laatste eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas.  

Deze avond bieden we je samen met partner gratis aan , het enige wat we 

vragen is dat je samen 1 computer gebruikt, want ons aanbod computers is 

beperkt.  

 

Kookles 25-01-2013 

 Voor onze jaarlijkse kookles van dit jaar hebben we gekozen pasta’s. 

We zullen een 8-tal verschillende soorten van pastabereidingen 

maken. Natuurlijk gaan we nu niet 8 grote borden pasta eten, maar 

maken we de porties wat kleiner. Van de deelnemers wordt er dan 

ook wat meer verlangt, want de groepjes om een gerecht klaar te 

maken zijn kleiner . Maar Simonne zal ons met raad en daad bijstaan 

om alles tot een goed einde te brengen.  

Schrijf je tijdig in voor 18 januari,                                                          

want onze hulpkoks Valére en Willy                                                   

moeten alle ingrediënten nog gaan kopen.                                              

De prijs voor deze avond is 12 Euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten je deze avond in de grote keuken van St Baaf om 19u, 

gewapend met patattenmesje en een keukenhandoek.                        

En ook met honger!!!   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

Bierproefavond: Onbekende tripels   

België is bekend om zijn talrijke biersoorten. Jullie kennen dan ook 

ongetwijfeld verschillende Tripel-bieren. Laat je tijdens deze avond 

verrassen door de minder bekende Tripels 

Louis zal ons ook deze avond begeleiden in het proeven van 6 

verschillende tripels. Wij van onze kant zullen zorgen voor de 

versnaperingen om alzo den tripel beter tot zijn recht te laten komen. 

Voor 8 Euro kan je inschrijven bij je wijkmeester, maar wel voor              

3 februari 2013. 

Op 8 februari  verwelkomen 

we je dan om 19u30 in de 

kleine feestzaal van St Baaf !!           
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Kookles       

vrijdag 25 januari 

om 19u 

Onbekende 

tripels proeven 

vrijdag 8 februari 

om 19u30  

Wil jij ook een lagere energiefactuur? 

Woensdag 16 januari, om 19u30, infoavond 

 

  SUDOKU  

Elke horizontale 

lijn, elke vertikale 

lijn en elk vakje 

moeten de cijfers 

van 1  tot 9 

bevatten 


