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Op zondag 04 november kan je weer genieten van een ontbijtkorf, gevuld met 
allerlei lekkers. 
Deze actie is ten voordele van 11-11-11. Je kan er alles over lezen in 
bijgevoegde folder. 
Iedereen alvast bedankt voor de steun. 
 

ENERGIE 
Op maandag 22 oktober organiseert uw KWB een info-avond rond energie. 
Je kan op deze avond werkelijk alles rond energie te weten te komen. 
Zo zal onze specialist het hebben over de verschillende isolatietechnieken, de 
nieuwe alernatieve energievormen, nieuwe technieken en kan je alles te weten 
komen over de verschillende premies. 
Deze avond begint om 19u 30 en is gratis. 
Een echte aanrader 
 

SAMENAANKOOP WIJN 
Net als verleden jaar organiseert uw KWB 
ook dit jaar weer een samenaankoop van 
witte en rode wijnen. 
Een echte wijnkenner brengt weer een 10-
tal wijnen mee die onder deskundige 
uitleg kunnen geproefd worden. 
Het zijn lekkere en betaalbare wijnen 
waarbij onze leden bij aankoop 10% en 
uitzonderlijk nog eens 5% korting ktijgen. 
De wijnen kunnen die avond aan deze 
uitzonderlijke prijzen worden besteld. 
Levering zal nadien gebeuren aan huis. 
Wij vragen voor deze degustatie 5€ p.p. 
Een unieke gelegenheid om uw voorraad wijn tegen de feestdagen weer op een 
goedkope manieraan aan te vullen. 
Deze avond gaat door op vrijdag 26 oktober om 20u 00 in de kleine feestzaal 
van St Baaf. 
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AGENDA 
 

OKTOBER: 
 
Vrijdag 05-10-07: Café Mangé (19u 00) 
Zaterdag 20-10-07: Hulp op Jump In Beach. 
Maandag 22-10-07: Info Energie 
Vrijdag 26-10-07: Samenaankoop wijn. 
 
NOVEMBER: 
 
Zondag 04-11-07: Ontbijtkorven voor 11-11-11 
09-10-11 November: Rondgang van de Sint door de straten 
16-17-18 November: Rondgang van de Sint door de straten 
Vrijdag 23-11-07: Optreden voor Variant 
Zondag 25-11-07: Groot Sinterklaasfest in de zaal 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 07-10-07: Itter-vallei wandeling (Opitter-Bree) 
Zondag 21-10-07: Meylandtwandeling: Zolder 
 

LACHEN 
-Een Hollandse boerin heeft een tweedaagse cruise gewonnen.  
Aan boord van een prachtige boot wordt zij welkom geheten door een officier 
in wit gala-uniform.  
”Welkom aan boord, mevrouw” zegt de man.  
”Dank u wel kapitein” zegt de boerin.  
”Ik ben geen kapitein” zegt de man: “Ik ben de dekofficier”.  
”Kijk nou es aan” zegt de boerin: “Ik ga hier precies niets te kort komen”. 
 
- De nieuwe werknemer staat wat hulpeloos met een stapel papieren bij de 
papierversnipperaar. 
“Kan ik helpen?” vraagt een secretaresse.  
“Ja,'”zegt hij: “Hoe werkt dat ding?” 
 “Heel simpel,” antwoordt ze, pakt de papieren uit zijn handen en stopt het in 
de versnipperaar. 
 “Bedankt," zegt de man: “Maar waar komen de kopieën er nu uit?” 

CAFE MANGE 
Leden die zich ingeschreven hebben voor deze avond worden verwacht 
om 19u 00 in de grote Feestzaal voor het gratis aperitief. 
Daarna kunnen ze aanschuiven voor een lekkere en gezonde maaltijd. 
Aan iedereen smakelijk eten toegewenst. 
 

BUURTBORREL 
Afgelopen zaterdag organiseerde uw KWB een buurtborrel. 
Met toeters en bellen gingen we die op stap door 
de verschillende wijken van Eversel. 
Daarbij werd aan de volwassenben gratis een 
pintje en aan de kinderen een ijsje aangeboden. 
Op deze doortocht kon je terecht met al je vragen 
en suggesties omtrent KWB. Tevens bestond er 
de mogelijkheid lid te worden om alzo te kunnen 
genieten van de activiteiten en voordelen die uw 
KWB te bieden heeft. 
 

www.kwbeversel.be 
Zoals je kan merken in bovenstaande titel heeft uw KWB een nieuw web 
adres. 
Door kleine mankementen aan onze vorige site heeft onze webmaster 
joeri een volledig vernieuwe site in elkaar geknutseld. 
Ga gerust eens een kijkje nemen op www.kwbeversel.be en geniet van 
het vernieuwde uitzicht. 
Je kan ook de namen terugvinden van alle wijkmeesters. Heb je een vraag 
of suggestie dan kan je ons ook via de vernieuwde website contacteren 
en op inter@ctief kan je zelf berichtjes plaatsen. 
 

LACHEN 
-"Hoe is het mogelijk, mevrouw" ,zegt de dokter, "U bent driemaal 
getrouwd geweest en op uw zeventigste nog maagd. Kunt u dat 
verklaren?"  
"Zeker dokter. Mijn eerste man was architect; die maakte niets dan 
plannen.  
Mijn tweede man was musicus; die speelde hoogstens een beetje.  
En de derde was ambtenaar. Die zei altijd: morgen beginnen we ermee." 
 

http://www.kwbeversel.be/
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