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AGENDA 
 

December 
 
Vrijdag 09-12-05: Bowlingavond (19u 30) 
Zaterdag 10-12-05: Kerststal plaatsen 
 
Januari 
 
Zaterdag 07-01-06: Kerststal afbreken 
Vrijdag  20-01-06: Kookles 
 
 
 

LACHEN 
Een koppel viert zijn 40ste huwelijksverjaardag.  
Hun kalmte is altijd een gespreksonderwerp geweest in het dorp.  
Men zei:" welk vredig en verliefd koppel is dat toch".  
Een lokale journalist beslist dus om een reportage te maken over het koppel 
om zo het geheim van hun geluk te ontdekken.  
"Wel", legt de echtgenoot uit, "dit gaat terug tot onze huwelijksreis".  
"We bezochten de Grand Canyon en beslisten die op de rug van een ezel te 
doorkruisen. We waren nog niet zo ver gevorderd toen de ezel van mijn vrouw 
struikelde.  
Mijn vrouw zei op een rustige toon : " Eerste keer". Ze trok de ezel terug recht 
en we vervolgden onze weg.  
Na een korte afstand, struikelde de ezel opnieuw. Toen zei mijn vrouw op een 
kalme toon : "tweede keer". Ze trok de ezel terug recht en we reisden verder.  
We waren nog geen halve mijl opgeschoten toen de ezel voor een  
derde keer struikelde. Toen trok mijn vrouw, nog 
steeds rustig, een revolver  
uit haar rugzak en schoot de ezel dood.  
Waarop ik me kwaad maakte en haar 
toeschreeuwde wat ik dacht van de manier waarop 
ze dat arme beest behandelde.  
Ze keek me in de ogen en antwoordde op kalme 
toon: " Eerste keer"  
Sedertdien zijn we gelukkig.

KOOKLES 
Ook dit jaar organiseert uw KWB weer enkele kooklessen. 
Net als verleden jaar gaan we ook nu weer eens van de Filippijnse keuken 
proeven. Wie verleden jaar deze Filippijnse avond meemaakte, weet 
ondertussen wel hoe lekker dit exotisch eten smaakt. 
Op onze tweede kookavond gaan we nog eens een echte onvervalste 
Belgische maaltijd bereiden. 
Zoals iedereen wel weet zijn deze kooklessen elk jaar weer een voltreffer 
van formaat. 
Genieten van elkaars kookkunsten. Betaal dan voor 15 januari 20€ aan 
uw wijkmeester. Voor één les betaal je slechts 10€. 
Na de lange afwas is er nog een gezellig samenzijn waar er nog kan 
nagepraat worden met een lekkere pint. 
De kooklessen gaan door op vrijdag 20 januari en 3 februari om 19u 00. 
 

BOWLING 
Wie verleden maand aandachtig de KWeBBeR gelezen heeft weet dat we 
op vrijdag 9 december gaan bowlingen. 
Wie wil genieten van deze avond vol leute en plezier, komt die avond om 
19u 30 naar St Baaf. Van hieruit vertrekken we samen naar Beringen met 
de fiets of de auto. (weerbericht luisteren) 
Inschrijven kan je diezelfde avond bij vertrek. 
 

SINTERKLAAS 
Op 6 december in de late avond is Sinterklaas vertrokken met zijn boot 
naar Spanje. Het is een drukke tijd voor Hem geweest. 
Zo deed Hij weer zijn jaarlijkse rondgang door de straten van Eversel. 
Hij was ook nog te gast op het feest van Variant, waarbij de zaal weer in 
vuur en vlam stond. 
En ook bracht hij een bezoek op de grote Sinterklaasshow voor de 
kinderen in St Baaf. 
Zo werd ieder kind persoonlijk door de Sint ontvangen en kregen ze elk 
een grote snoepzak. 
De Sint was weer zeer enthousiast over de goede ontvangst in Eversel en 
wil hiervoor iedereen nog eens bedanken. Ook wil KWB-Eversel 
iedereen danken die dit feest, voor groot en klein, mogelijk maakte. 
We hopen dat we volgend jaar met evenveel vrijwilligers dit Sinterklaas 
gebeuren in Eversel kunnen blijven waarmaken. 


