
AGENDA 
 

Januari 
 
 
Zaterdag 07-01-06: Kerststal afbreken 
Vrijdag 20-01-06: Kookles (19u 00) 
Maandag 23-01-06: Werkweek in St Baaf 
Dinsdag 24-01-06: Werkweek in St Baaf 
 
Februari 
 
Vrijdag 03-02-06: Kookles (19u 00) 
Vrijdag 17-02-06: Wijncursus 
Zondag 19-02-06: Ontbijtgesprek 
Vrijdag 24-02-06: Wijncursus 
 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 08-01-06: Winterwandeling (Zonhoven) 
Zondag 15-01-06: Oude Bunderstocht ( Mechelen aan de Maas 
Zondag 22-01-06: Campuswandeling (Rooierheide – Diepenbeek) 
Zondag 29-01-06: Klotsenbossentocht (Lommel – Barrier) 
Zondag 05-01-06: Winterwandeling (Herk de Stad) 
 

LACHEN 
Jan: "Zeg Dirk, als ik met jouw vrouw slaap, zijn we dan nog vrienden?"  
Dirk: "Neen."  
Jan: "Zijn we dan nog kameraden?"  
Dirk: "Neen."  
Jan: "Zijn we dan vijanden?"  
Dirk: "Neen."  
Jan: "Wat zijn we dan?"  
Dirk: "Effen!!" 
 
Twee apen zitten in bad en de één zegt tegen de ander: "Oe oe oe oe aaaa oe oe 
Waarop de ander zegt: "Wel, doe er dan wat koud water bij!" 

KOOKLES 
Zoals reeds gemeld in uw vorige KWeBBeR, gaan we ook nu weer twee 
gezellige kookavonden organiseren. 
De eerste avond op vrijdag 20 januari zal 
in het teken staan van “Belgische 
kookkunst”. 
Dit betekent echter niet dat we een 
gewoon eike of een biefstuk gaan 
bakken. Wat onze kok of kokkin in petto 
heeft gaan we nog niet verklappen, maar 
we weten nu al dat het weer een 
overheerlijk gerecht gaat worden.  
Op vrijdag 3 februari, gaat Mary_Ann  
ons weer laten proeven van de Filippijnse 
leuken. 
Om van elkaars kookkunsten te 
genieten betaal je voor 15 januari 
20€ aan je wijkmeester. Voor één 
les betaal je slechts 10€. 
 

WERKWEEK 
In januari gaat tekens de “werkweek” door in St Baaf. Bedoeling is die 
week kleine herstellingen uit te voeren aan ons eigenste ST BaaF. 
Enkele deuren krijgen een nieuw laagje verf. Lekkende kranen worden 
vervangen of gerepareerd. Stopcontacten en stekkers krijgen een nazicht.  
Ook dit jaar zal uw KWB samen met andere vrijwilligers deelnemen aan 
deze werkweek. 
Ook geïnteresseerd om aan handje toe te steken? Uw KWB zal op 
maandag 23-01 en dinsdag 24-01 aanwezig zijn vanaf 18u 00. 
 

ONTBIJTGESPREK 
Reeds enkele jaren organiseert KWB-Eversel een ontbijtgesprek. Telkens 
met een spraakmakende gast. 
Ook dit jaar heeft uw KWB weer een spreker van formaat. 
“Kleine” Tom Vanoppen, veldrijder en dit weekend nog vijfde op het 
Belgisch kampioenschap zal onze gast zijn. 
Verdere info in uw volgende KWeBBeR. 



WIJNCURSUS 

KWeBBeR 
jaargang 9              januari 06             nr 5 

Dit jaar organiseert KWB-Eversel i.s.m. KAV –Eversel een driedaagse 
wijncursus. 
Bedoeling is niet alleen om wijn te proeven, maar ook 
meer te weten te komen over hoe deze wijn te proeven, 
waarop te letten bij aankoop. Hoe bewaar ik het beste 
wijn.  
Kortom, deze driedaagse cursus maakt van ons echte 
sommeliers.  
Vrijdag 17-02 handelt onze eerste les over witte wijn uit 
verschillende druivensoorten. 
Op onze tweede lesdag op vrijdag 24-02 gaan we kennis 
maken met rode wijn uit één druivensoort en vergelijken 
we dezelfde soort druif, geoogst in verschillende landen.  
Op les drie op vrijdag 03-03 proeven we van wijnen, zowel witte als rode,  
gemaakt uit 2 verschillende druivensoorten. 
Uiteraard wordt er elke avond heel wat wijn gedegusteerd. 
Prijs voor deze drie avonden bedraagt slecht 20€. (Alles inbegrepen) 
Verplicht inschrijven bij je wijkmeester voor 06 februari. 
 

LACHEN 
- Trouw aan haar gewoonte, gaat een oude vrouwtje naar de ochtendmis, 
wanneer plots de pastoor zegt: "Dat al diegenen, die deze week hun partner 
bedrogen hebben naar voor komen. "  
Het stokoude en slecht horende vrouwtje vraagt aan haar gebuur: "Wat zegt 
mijnheer de pastoor?"  
De man geeft haar een antwoord:" Hij heeft gezegd dat al diegenen die een 
muntbolletje willen, naar voor moeten gaan. "  
Het oude vrouwtje, steunend op haar wandelstok,  zet zich met vele moeite 
recht.  
De totaal verwarde pastoor roept haar toe:" U ? Mevrouw ? Op uw leeftijd , 
ben je niet beschaamd? "  
"Het is niet omdat ik geen tanden meer heb, dat ik niet in staat ben om  
er af en toe een te zuigen, weet U." 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                Heusden-Zolder 
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