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“Ontelbare” jaren reeds, organiseert uw KWB zijn onnavolgbare kooklessen. 
Onze kooklessen gelden dan ook als een klassieker onder de klassiekers. 

Ook dit jaar heeft uw KWB 
weer gezorgd voor 2 sublieme 
kookavonden. 
De nieuwe gerechten worden 
door uw KWB angstvallig 
geheimgehouden, maar we 
kunnen wel al verklappen dat 
het “ne goeie stevige Vlaamse 
kost” gaat worden met als 
tweede avond een lekker 
exotisch gerecht. 
Onze eerste kookles gaat door 

op vrijdag 26 januari om 19u 00. 
De tweede avond wordt georganiseerd op vrijdag 2 februari, eveneens om  
19u 00. 
Inschrijven bij uw wijkmeester voor vrijdag 19 Januari. 
Kostprijs voor dit eetfestijn bedraagt 20€ voor de 2 avonden. 
Meebrengen: Keukenhanddoek en “patattenmeske”. 
Let wel: Ook de grote afwas moet nog gedaan worden. 
 

LACHEN 
-Wat is het mooiste cadeau dat je voor een vrouw kan kopen?  
Een verlengsnoer, dan kan ze buiten gaan zagen.  
 
-Hoe verwarmt men in Nederland 'n ziekenhuis? Ze rijden rond met al wie 
koorts heeft
 
Wat is het toppunt van onvoorzichtigheid?  
Een naakte man die over een prikkeldraadversperring klimt!!
 
Hoe kan men de prijs van een Mercedes laten verdubbelen?  Voltanken
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AGENDa 
 
Januari: 
 
Zaterdag 06-01-07: Kerststal afbreken 
Zaterdag 13-01-07: Toneel: Daens dagelijks (20u00) 
Vrijdag 26-01-07: Kookles (19u 00) 
 
Februari: 
 
Vrijdag 02-02-07: Kookles (19u 00) 
Zondag 25-02-07: Ontbijtgesprek 
 

WANDELCRITERIUM 
 
Zondag 07-01-07: Klotsenbossentocht (Lommel-Barrier) 
Zondag 21-01-07: De Loten (Mechelen Aan De Maas) 
 

LACHEN 
-Een jong koppeltje was net gehuwd en onderweg naar het hotel voor de eerste 
huwelijksnacht.  
Beide waren nog maagd. Daar aangekomen kleden ze zich uit.  
Het meisje aarzelt en zegt "Schatje, ik moet je iets bekennen. Ik heb eigenlijke 
heel kleine borsten, maar ik vulde mijn beha altijd op zodat ik welgevormder 
leek".  
"Geen probleem", zei de jongen "Ik heb eigenlijk ook iets op te biechten, ik 
ben geschapen als een baby". Het kwezeltje, ietwat teleurgesteld reageert "Niet 
erg lieverd, ik hou nog altijd evenveel van je".  
De jongen doet zijn broek uit en prompt valt zijn vrouwtje flauw. Nadat ze 
terug bij bewustzijn is zegt ze "je zei dat je geschapen was als een BABY?" 
"Ja" zegt hij "3kg 800 en 48 cm".
 
- Op een morgen ziet Albert, Filip met een grote ronde wekker in zijn mond 
rondlopen.  
Hij vraagt aan Filip: "Filip mijn zoon, oewaarom loopt kij rond, met een 
oewekker in oew mond?".  
Waarop Filip antwoordt: "Awel, papa, Mathilde heeft tegen mij kezekd: "Filip 
kij hebt slekte adem, gij moet nen tik-tak in oew mond steken!".

DAENS 

Zoals gemeld in uw vorige KWeBBeR, 
organiseert uw KWB en KAV een toneelavond, 
getiteld: Daens Dagelijks. 
Dit toneelstuk is een tragikomedie over het nut 
van een Daens dagelijks, ook in deze tijd. 
Deze avond gaat door in de grote feestzaal van 

St Baaf op 
zaterdag 13 
januari. We 
starten stipt om 
20u00.  
De tickets 
kosten in 
voorverkoop 6€ 
en aan de kassa 
8€. (Plaatsen 
zijn beperkt) 

Kaarten zijn te verkrijgen bij  
Baerts Armand (P. Beckersstraat 66 – 011-42 52 
96),  
Hamels Lieve (Bavostraat 25 – 011-43 11 86) en  
Willems Valére (Bavostraat 47 – 011-428257. 
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