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Op zaterdag 5 april komt uw KWB gebruikte kleding ophalen voor 
wereldmissiehulp. Uw kan uw verpakte kleding buitenplaatsen voor 09u 00. 
Alvast bedankt voor het correct en tijdig klaar te zetten van de kleding. 
 

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!  
Geïnteresseerd? Kom dan naar onze ‘bewonersvergadering isolatie’ op 
dinsdag 11maart. 
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 de tweede bijeenkomst op dinsdag 18 maart  
 

Graag inschrijven  voor 7 maart bij  armandbaerts@skynet.be  of via 
011425296  
 

LACHEN 
-Een nog maar pas getrouwde vrouw doet vergeefse pogingen om haar 
echtgenoot -een fuifnummer van het zuiverste water- uit de kroeg te houden. 
Ten einde raad gaat zij op zijn voorstel in om ook een neutje te nemen en 
vervolgens samen naar huis te gaan. Ze heeft nog maar net een slok uit haar 
glas genomen of ze zegt met een verbeten gezicht: "Wat is dat voor 
afschuwelijk spul?" Waarop haar man met dubbele tong: "En jij maar denken 
dat ik hier voor mijn plezier zit." 
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AGENDA 
 

MAART: 
 
Zaterdag 08-03-08: Ledenfeest (19u 00) 
Dinsdag 11-03-08: Samenaankoop Isolatie –INFO-(19u 30) 
Dinsdag 18-03-08: Samenaankoop Isolatie –BESTELLEN-(19u 30) 
Zondag 23-03-08: Paasontbijt (08u 00) 
 
APRIL: 
 
Zaterdag 05-04-08: Ophaling voor wereldmissiehulp (09u 00) 
Vrijdag 18-04-08: Bierproefavond (19u 30) 
 
 

LACHEN 
-Een man gaat naar een dierenwinkel om een papegaai te kopen.  
De eigenaar van de winkel wijst drie papegaaien aan die er hetzelfde uitzien en zegt:  
"Deze papegaai aan de linkerkant kost 1000 euro."  
"Waarom kost die papegaai zoveel?" vraagt de man.  
De winkelbediende zegt: "Nou, deze papegaai weet hoe je een computer moet 
bedienen."  
De man vraagt naar de volgende papegaai en er wordt hem verteld dat die 2000 euro 
kost omdat deze alles kan wat de andere ook kan, plus dat hij ook weet hoe je het 
Microsoft besturingssysteem moet gebruiken.  
Hoogst verbaasd vraagt de man naar de derde papegaai. Deze blijkt 4000 euro te 
moeten kosten.  
De man vraagt dus: "Wat kan deze dan allemaal wel niet doen?"  
Waarop de winkelbediende antwoordt: "Om eerlijk te zijn, heb ik hem nog nooit iets 
zien doen, maar de andere twee noemen hem de baas! 
 
- Een man klopt op de deur bij een waarzegger.  
"Wie is daar?", klinkt het vanuit de caravan.  
Zegt de man: "Laat maar zitten". 
 
"Barman, een rondje voor de hele zaak. Ik ben vandaag tien jaar getrouwd en nog 
steeds verliefd op dezelfde vrouw." 
 "Goh kerel, gefeliciteerd met zoveel geluk", roept een van de klanten. 
 "Bedankt", zegt de man, "en nu maar hopen dat mijn vrouw er nooit achter komt." 
 

PAASONTBIJT 
Paaseikes rapen en samen opeten. Het is een begrip geworden in Eversel. 
Op zondag 23 maart is het weer zover. 
Na de H. Mis van 08u00 kunnen onze 
kleintjes weer eikes rapen. Deze 
worden verzameld en samen met een 
uitgebreid buffet aangeboden aan onze 
deelnemers. 
De prijs voor dit ontbijt bedraagt voor 
de KWB-leden €4 en niet-leden 
betalen €5. Kinderen tot 12 jaar 
betalen €3 en kinderen jonger dan 2 
jaar mogen gratis meedoen aan dit 
paasfestijn. 
Wil je graag genieten van dit 
paasontbijt dan schrijf je je in bij je 
wijkmeester voor 17 maart. 
Iedereen, zowel leden als niet leden 
kunnen mee aanschuiven aan dit uitgebreid buffet. 
LET OP: Omwille van organisatorische redenen, zal dit paasbuffet 
uitzonderlijk plaatsvinden in de nieuwe jeugdlokalen. 
Het is eveneens een unieke gelegenheid om deze gebouwen ook eens 
aan de binnenkant te bezichtigen. 
 

LEDENFEEST 
Op zaterdag 8 maart gaat het feest der feesten weer door in de gildezaal. 
Op die datum organiseert uw KWB het onovertroffen ledenfeest. 
De ingeschrevenen worden verwacht om 19u 00. 
Feesten, plezier, dans, muziek en de verkiezing van een nieuwe Mister 
KWB staan op het programma. 
 

LACHEN 
Een buikspreker geeft een voorstelling. Hij vertelt moppen over domme 
blondjes. Een blonde vrouw staat op en zegt dat ze het genoeg vindt!  
De buikspreker zegt: "Sorry, maar u moet het niet te persoonlijk 
opvatten".  
De vrouw zegt: "Ik heb het niet tegen JOU, ik heb het tegen dat jongetje 
op je schoot!" 
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