
11-11-11 ACTIE 
Na de gezamenlijke actie van KAV, KWB en scouts Eversel en de 100 km. 
wandeling van de scouts konden we een bedrag van 2000 € overmaken aan de 
11-11-11 organisatie. 
Dank aan alle vrijwilligers, sympathisanten en steunenden  voor dit mooie 
bedrag. 
 

GPS- WANDELING 
Zoals reeds eerder gemeld is onze GPS wandeling verplaatst naar  
14 december. 
Ook dit jaar wordt het weer een tocht met verrassingen, hindernissen en……. 
Deze wandeling zal doorgaan op een tot nog toe geheime lokatie. Deelnemers 
moeten met behulp van een GPS toestel een bepaald traject afleggen in groep. 
Onderweg kan, zal, moet of misschien niet, maar wel……. 
Zoals u leest een heel avontuurlijke wandeling die verleden jaar door de 
deelnemers ruim werd 
gesmaakt. 
De eenvoudige 
werking van het 
toestel wordt u 
uitgelegd bij het 
begin van de 
wandeling. 
Ook voor de niet 
geoefende wandelaar 
is deze wandeling 
haalbaar. De afstand 
bedraagt max 6 km. 
Wel een fluo-vestje 
voorzien. 
De prijs voor deze tocht bedraagt 3€. Inbegrepen zijn vervoer (?), 
versnapering, consumptie, leute en veel avontuur. 
Wel even inschrijven of een seintje bij Rudi (Tel 011 43 32 41) voor 13-12-07. 
Wij vertrekken om 19u 00. 
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AGENDA 
 

DECEMBER: 
 
Zaterdag 08-12-07: Kerststal plaatsen 
Vrijdag 14-12-07: GPS wandeling 
 
JANUARI:  
 
Zaterdag 12-01-08: Kerststal afbreken 
Vrijdag 25-01-08: Kookles 
 
 

LACHEN 
-Een man loopt langs het riviertje dat door zijn woonplaats stroomt.  
Opeens hoort hij een stemmetje “help, help” roepen.  
Hij ziet nog net een puntmutsje boven water uit steken en trekt dat omhoog. Er 
blijkt een kabouter aan vast te zitten.  
Die is zo dankbaar dat de man hem gered heeft, dat die een wens mag doen. 
“Nou”, zegt de man, “Ik heb vliegangst, maar ik zou toch graag eens naar mijn 
broer in Amerika gaan, dus ik wens een brug van hier naar Amerika. “Kom 
nou”, zegt de kabouter, “Ik kan wel toveren, maar dit gaat zelfs mij boven mijn 
pet”.  
“Oké”, zegt de man, “Dan wens ik dat ik mijn vrouw beter leer te begrijpen”. 
Zegt de kabouter: “Wat voor soort verlichting wil je op die brug?” 
 

WEDSTRIJD 
Met een schoolbus worden 7 kinderen naar school gevoerd. Elk kind heeft 7 
rugzakken mee .  
In elke rugzak zitten 7 katten. Elke kat heeft 7 kleine katjes.  
En gelukkig hebben alle katten het aantal pootjes dat voorzien is door de 
natuur.  
De vraag : Hoeveel benen en poten zitten er in de bus? 
 
Uw juiste antwoord kan geplaatst worden op www.kwbeversel.be – 
inter@actief –Activiteiten- Kopbreker. 
 

HOOFDPRIJS: 3 Dagen WENEN. 

COMEDY AVOND 

KWB-EVERSEL  
nodigt u uit op hun eerste 

 

“comedy avond” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEERT DE WAEL &  JORG VERBELEN 
 

ZATERDAG 09 februari 2008 
Om 20u 00 

In ontmoetingscentrum ST Baaf 
 
PRIJS: V.V.K. €5 
           KASSA €6 
 

Kaarten te verkrijgen bij : 
Armand Baerts: P. Beckersstraat 66 Tel: 011 425296 
Valére Willems Bavostraat 47  Tel: 011428257                  
 

De feestdag zijn weer in aantocht. 
Nog op zoek naar een aangepast cadeau? 

Koop gewoon een inkomkaart van deze comedy avond en 
verras familie en vrienden met een gezellig avondje vol leute 

en plezier. 

http://www.kwbeversel.be/
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