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Compost is een donker, bruin, kruimelachtig materiaal dat naar bosgrond ruikt. 
Het is een humusproduct dat levende organismen  en plantenvoedende 
elementen bevat. Het is geen mest of potgrond. 
Er is GRATIS COMPOST te bekomen. 
Bestellen bij Rykers Rudi (011/ 43 32 41) 
Leveringsdatum wordt later medegedeeld. 
 

AVONDWANDELING - REFLECTORENTOCHT 
Dit zijn twee oude activiteiten die omgesmeed werden tot één nieuwe. 
Zo kun je tussen 18u30 en 19u30 vrij vertrekken, samen met je gezin of 
vrienden. Het is de bedoeling dat je dan zelf de gemarkeerde weg zoekt. Met 
behulp van een zaklamp kan je reflectoren doen oplichten (die als wegwijzer 
dienen) en zo kan je de route vinden. Onderweg hangen ook nog enkele vragen 
die je moet oplossen om de  juiste richting te 
vinden. Afhankelijk van je antwoord kan je naar 
links, naar rechts of rechtdoor. 
Wij voorzien een wandeling van 5 tot 6 km. We 
voorzien een pauze waar we iedereen  van een 
hapje en een drankje kan genieten. 
Om 19u 30 vertrekken we onder begeleiding 
voor onze eigenlijke avondwandeling. 
Voor deze avontuurlijke wandeling betaal je 
slechts 2€. Hapje en drankje inbegrepen. 
Aangepast schoeisel en pillicht zijn vereist. 
 

KERSTSTAL 
Op zaterdag 11 december gaan onze KWB-ers de kerststal plaatsen aan de 
kerk. 
Doch met de nieuwe inrichting van het kerkplein zou dit wel eens voor extra 
problemen kunnen zorgen. Er is dus nog altijd niet beslist waar we onze 
kerststal gaan plaatsen. Maar samen met de fles jenever van onze pastoor 
komen we er wel uit. 
Tot 4 januari kan je onze kerststal gaan bezichtigen aan de kerk. 
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Agenda 
 

December: 
 
Vrijdag 10-12-04: Bedrijfsbezoek Ridley (18u 00) 
Zaterdag 11-12-04: Kerststal plaatsen. 
Woensdag 29-12-04: Avondwandeling-reflectorentocht. 
 
Januari: 
 
Zaterdag: 04-01-05: Kerststal afbreken. 
Vrijdag 14-01-05: Go-karting. 
Vrijdag 21-01-05: kookles. 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 19 december 2004  
As-Niel – Winterwandeling  
3-8-11 km  
Zaal Ter Heide, info 089-65 77 07 
 

LACHEN 
President Bush wil het Witte Huis geschilderd hebben, en omdat hij al zijn 
mensen naar Irak heeft gestuurd, moet hij wel beroep doen op Europeanen.  
Een Nederlander, een Duitser en een Belg dienen een offerte in. President 
Bush een beetje verward door de grote verschillen in de offertes, vraagt ieder 
om beurt om naar Washington te vliegen om zijn offerte te verdedigen.  
De eerste is de Nederlander. 'tJa, zegt Bush, je bent wel de goedkoopste. Je 
vraagt maar 1 Miljoen Euro. Hoe komt dit?. Ah ja, zegt de Nederlander, wij 
Nederlanders zijn zeer zuinig, en kunnen dus veel meer verven met dezelfde 
hoeveelheid verf dan een andere Europeaan.  
De Duitser komt daarna binnen. "Je vraagt 2 miljoen. Verklaar eens waarom je 
dubbel zo duur bent dan de Nederlander?" zegt Bush. "Heel eenvoudig", zegt 
de Duitser kwaliteit en grundlichheit boven alles. Dat uit zich natuurlijk in een 
duurdere prijs.  
Dan komt de Belg binnen. "Awel" zegt den Bush, "Jij bent 3-maal duurder dan 
de Nederlander. Hoe verklaar je dit?" "Heel gemakkelijk" zegt de Belg " 
1 Miljoen voor jou, 1 Miljoen voor mij en we laten het de Nederlander doen." 

BEDRIJFSBEZOEK 
Zoals gemeld in onze vorige KWeBBeR, gaan we op 
vrijdag 10 december een bezoek, brengen aan 
fietsfabrikant Ridley. 
Dit bedrijf opgestart in 1991, is uitgegroeid tot één 
van de grootste in zijn soort van de Benelux. 
Ridley is sponsor van verschillende grote ploegen 
zowel op de weg als in het veld.  
In het veldrijden werden de laatste drie 
wereldkampioenen, De Clercq, Vervecken en 
Wellens telkens kampioen op een Ridley. 
Ook op de weg scoren deze fietsen hoog. Dank maar aan Tom Boonen. 
KWB-Eversel biedt u een unieke gelegenheid aan om de assemblage van 
deze fietsen mee te maken. 
Wij vertrekken om18u 00 op de parking van St Baaf met de wagen. 
De deelname is gratis , maar enkel toegankelijk voor KWB-leden. 
 

VARIANT 
Op vrijdag organiseerde KWB- Eversel de grote Sinterklaasshow voor 
Variant. 

Verschillende Everselse verenigingen waren weer 
paraat om onze andersvaliden te trakteren op een 
wervelende show van dans en muziek. 
Playback, live-music en animatie wisselden elkaar af. 
Hoogtepunt is telkens weer de aankomst van de Sint. 
Ook nu werd hij weer met open armen ontvangen en 
deelde hij met gulle hand de pakjes uit. 
KWB-Eversel dankt eenieder die op deze avond zijn 
beste beentje voorzette. Dankzij de vele vrijwilligers 
werd het optreden voor Variant weer een wervelend 
succes. 

 
LACHEN 

Twee goeie vrienden zitten in hun stamkroeg. De ene zegt: “Wist je dat je 
van kussen blind kunt worden.” 
“Nee” zegt de ander: “Hoezo?” 
“Wel, ik heb gisteren een achttienjarig meisje gekust en vandaag kan ik 
mijn eigen vrouw niet meer zien. 


