
GO-KARTING 
Op vrijdag 14 januari gaan we weer go-carten en lasershooten. 
We gooien nog eens alle remmen los op een echt cart-circuit en komen zo vlug 
te weten wie er nu echt de snelste is.  
Ook lasershooting staat op het programma. Dit is een funsport in de categorie 
paintball, waarbij 2 ploegen elkaar met laserpistolen bekampen. 
Deze 2 actiesporten biedt KWB u aan tegen een gunsttarief van 15 €. 
Ook niet KWB-ers mogen mee, maar die betalen dan wel 18€.  
We komen samen om 18u45 aan St Baaf . 
Inschrijven bij één van onderstaande wijkmeesters voor 

Jo Larbie              Het Heike 20            
Telnr. 011/436954 

Valeer Swinnen    Bovenstraat 53/1     
Telnr. 011/426180 

Geert Vanesch      Everselkiezel 80      
Telnr. 011/454215 

                            
KOOKLES 

Onze jaarlijkse kooklessen op vrijdag 21-01 en 04-02 beloven weer voltreffers 
te worden.  
Zo zullen we de eerste avond kennis kunnen maken met de Filippijnse keuken 
en de tweede avond gaan we “wild” klaar maken. 
De eerste les zal professioneel begeleid worden 
door een Filippijnse en de tweede avond zal een 
“wilde “ aanwezig zijn.. 
De kooklessen beginnen om 19u00. Er wordt van 
je verwacht dat je een keukenhanddoek, een 
aardappelmesje, veel leute en grote honger 
meebrengt. 
De lessen eindigen na de grote afwas. 
Iedereen die lekker wil eten en leren koken is van 
harte welkom op deze avonden.  
Inschrijven kan bij je wijkmeester voor 15 januari 
door betaling van 18€. Voor één les betaal je 
slechts 9€..  
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AGENDA 
 
Januari: 
 
Zaterdag 08-01-05: Kerststal afbreken 
Vrijdag 14-01-05: Go-karting (18u 45) 
Vrijdag 21-01-05: Kookles (19u 00) 
 
Februari: 
 
Vrijdag 04-02-05: Kookles (19u 00) 
Zondag 20-02-05: Ontbijtgesprek (09u 00) 
 

 
WANDELCRITERIUM 

Zondag 9 januari 2005  
Zonhoven-Halveweg – Winterwandeling  
4-7-12 km  
Parochiehuis, info 011-82 54 81  
 
Zondag 16 januari 2005  
Mechelen aan de Maas – Mechelsbostocht  
5-7-10 km  
Grieks CC, info 089-76 33 35  
 
Zondag 23 januari 2005  
Rooierheide-Diepenbeek – Campus wandeling  
3-8-12 km  
Fitlink, Campus L.U.C., info 011-32 47 74  
 
Zondag 30 januari 2005  
Lommel-Barrier – Klotsenbossentocht  
”Van 09u00 tot 15u00”  
5-8-13 km  
Parochiezaal, info 011-64 92 68  
 
Zondag 6 februari 2005  
Herk-de-Stad – winterwandeling  
4-8-12 km  
Parochiezaal, info 013-55 46 27

NIEUWJAARSWENSEN 
 
Beste KWB-er, 
 
We wensen je geluk in kleine dingen, 
Een vreugdeliedje om te zingen. 
We wensen je een zinvol en vredig bestaan 
En dat je pad over rozen zal gaan. 
We wensen je een zeepbel in vele kleuren, 
Waarbij je steeds weer op kan fleuren. 
We wensen je heel veel KWB-genot, 
Het geloof in goede mensen en een lieve God. 
 

Het bestuur van KWB-Eversel wenst u  
een zalig en gelukkig nieuwjaar. 

 
11-11-11 

De gezamenlijke actie van KWB, KAV en scouts ten voordele van  
11-11-11 was een succes. 
Het werk van vele vrijwilligers en de “gulle” aankoop van  vele korven 
bracht niet minder dan 1300€ op.  
Bedankt aan iedereen voor het welslagen  van deze actie. 
 

LACHEN 
Jef zit op school.  
De meester:"Wie zichzelf dom vindt gaat staan." 
Iedereen blijft zitten.  
Opeens gaat Jef staan.  
De meester:"Dus je vindt jezelf dom Jef?” 
Jef:"Nee meester, ik vind mezelf niet dom maar ik vind het wel zielig dat 
u de enige bent die staat." 


