
LEDENFEEST 
Het aftellen is begonnen. 
Nog enkele nachten onrustig slapen voordat de hel 
losbarst in Eversel. 
Op zaterdag 19 maart om 19u 00 wordt het startschot 
gegeven voor het enige echte ledenfeest van KWB-
Eversel. 
Het belooft weer een spetterende avond te worden vol 
met eten, muziek en ontspanning.  
Door enkele werd al aangegeven, dat ze het 
wereldrecord “wurstenfressse und kartoefelenessen” 
gaan verbeteren. Dit alles gaan ze doorspoelen met 
bier geschonken in grote Beierse bierpotten. 
Ook onze nieuwe Mister KWB zal zijn beste beentje moeten voorzetten. 
Inschrijven bij je wijkmeester voor 15 maart. Kostprijs 10€. 
 

JEUGDLOKALEN 
Al enkele jaren wordt er door verschillende vrijwilligers hard gewerkt aan de 
jeugdlokalen van Eversel. 
Er werden al bergen werk verzet en het einde van de werkzaamheden is stilaan 
in zicht.  
Maar toch is er nog een hoop werk te doen.  
Daarom heeft KWB-Eversel beslist om elke maandag de handen uit de 
mouwen te steken en aan de lokalen een handje te gaan toesteken.  
Zo werd het middenplafond al gemaakt en werden de planken van de overloop 
vastgelegd.  
Ondertussen werd ook begonnen met de plafonds af te boorden.  
Het sanitaire gedeelte moet nog ingewassen en de plinten kunnen geplaatst 
worden.  
Ook het sanitaire gedeelte kan worden gemonteerd. 
Op sommige plaatsen kan de cementsluier van de vloer gekuist worden.  
Zoals u ziet is er voor iedereen wel een werkje voorzien.  
Wij beginnen elke maandag om 18u 00 en werken tot 22u 00. 
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AGENDA 
 

Maart: 
 
Zondag 06-03-05: Wandeling in Eversel. 
Zaterdag 19-03-05: Ledenfeest. 
Zondag 20-03-05: Nationale wandeldag. 
Zondag 27-03-05: Paasontbijt. 
 
Zaterdag 23 april: Stadsbezoek. 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 6 maart 2005  
Heusden-Eversel – Maartse Buientocht  
8-12 km  
Parochiecentrum St. Baaf, Padbroekweg1  
Info: Freddy Deziron, tel: 011 – 43 13 75  
 
Zondag 13 maart 2005  
Eksel – Teutentocht  
4-8-12km  
Parochiecentrum, info 011-73 13 40  
 
Zondag 20 maart 2005  
Helchteren – Nationale Wandeldag  
“Van 10u00 tot 15u00”  
4-8-12-18 km  
Don Bosco Helchteren, info 011-29 08 16
 

LACHEN 
-Een man komt een café binnen en vraagt om een glas wijn. Hij drinkt het 
leeg, eet het glas op en gooit het staaltje van het glas over zijn schouder. Dat 
doet hij nog drie keer. 
De kastelein vindt het maar raar. 
“U denkt zeker dat ik gek ben, hé.” zegt de man. 
“Dat denk ik zeker,”antwoord de kastelein,”de steeltjes zijn namelijk het 
lekkerst.” 

PAASONTBIJT 
Ook dit jaar viert KWB Eversel Pasen, met een ontbijt voor groot en 
klein. 
En dit in de vernieuwde vorm, met een ontbijtbuffet. 
We vangen dit feest aan met de misviering om 8.00u. 
Na deze viering zullen de eitjes bij de klokken zijn. 
Dan is het de taak van de paashazen om de eieren tot bij ons te krijgen, en 
misschien is er ook wel een verrassing bij voor de kinderen? 
Als dat zo is, mogen zij die ingeschreven hebben een pakje gaan halen bij 
de paashazen. 
Nadien zullen we samen gaan ontbijten in de grote zaal van Sint Baaf. 
Voor de prijs van deze familiehappening moet je het zeker niet laten : 
KWB lid en volwassen gezinsleden, 3 Euro per persoon.  Niet KWB 
leden 4 Euro ²per persoon 
Voor alle kinderen onder de 12 jaar 2 Euro per kind 
KWB leden schrijven zich gewoon in bij hun wijkmeester voor 20 maart. 
Als je KWB lid wil worden, of als je, als niet KWB lid wil inschrijven, 
gelieve dan contact op te nemen met: voorzitter Armand Baerts   telnr. : 
011/425296  P.Beckersstraat 66 of kassier Jos Rayen   telnr. 011/428208 
Padbroekweg 12 
 

NATIONALE WANDELDAG 
De nationale wandeldag slaat voor de 2de 
maal haar tenten op in Limburg. Op 
zondag 20 maart kan je het natuurrijke 
gebied in Helchteren ontdekken. Zowel 
voor, tijdens als na het wandelen, wordt je 
meegenomen in een gezinsdag waar jong 
en oud van kan genieten. 
Ook rolstoelers en gezinnen met buggy’s 
kunnen deelnemen. Voor iedereen is er een 
bijzondere en unieke wandeling 
uitgewerkt. 
Er zijn vier uitgestippelde wandelroutes: 4 

km (toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s) 8, 12 en 18 km.  
Als KWB of KAV lid kan je voor 1€ deelnemen. Niet leden betalen 1,5€. 
Vertrek en aankomst aan het T.I. Don Bosco te Helchteren. 

t de wagen aan ST Baaf. Wij vertrekken om 13u 30 me


