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MINI BIVAK 
Dit jaar organiseert uw KWB voor de eerste keer een mini bivak. 
Een mini dropping, zelf uw potje koken, een gezellig kampvuur en 
overnachten in een tent.  
‘s Morgens wakker worden en genieten van een lekker ontbijt in openlucht. 
Het hoort er allemaal bij.  
Het hele bivak is aangepast zodat jong en oud kunnen genieten van deze twee 
dagen. 
Alles over deze avontuurlijke dagen kan je lezen in de volgende KWeBBeR. 
 

BUSREIS KWB-KAV 
Op zaterdag 22 april organiseren KWB en KAV de eerste gezamenlijke 
busreis. 
We vertrekken om 13u 00 op de 
parking van St Baaf met de bus. 
In Kanne bezoeken we eerst de 
Jezuïetenberg, waarna we vergast 
worden op een kop koffie met 
taart.  
In die berg hebben de Jezuïeten 
meer dan 100 jaar gewerkt aan 
muurschilderingen, 
beeldhouwwerken en hebben er 
een volledige tempel uitgehouwen 
in de mergel. 
Een uniek kunstwerk. 
Om 17u00 vertrekken we dan naar Aken. Daar zullen we een rondleiding 
krijgen in de Altstad met Nederlandstalige gids. 
Daarna is iedereen vrij om de innerlijke mens te versterken. 
We verlaten Aken om 22u 00 zodat we rond de klok van elf terug thuis zijn. 
De prijs bedraagt 20€ per persoon. Inbegrepen zijn de busreis, de 
jezuïetenberg, taart met koffie en de rondleiding met gids. 
Inschrijven bij uw wijkmeester voor 13 april. 
 
 V.U.: KWB-Eversel                                        www.kwb-eversel.be 

 
E V E R S E L 
 

 
 
 

 
Busreis KWb-KAV 

22-04-06 
 
 
 

www.kwb-eversel.be 



AGENDA 
 

April 
 
Zondag 16-04-06: Paasontbijt 
Zaterdag 22-04-06: Busreis KWB-KAV 
 
Mei 
 
Zaterdag 06-05-06: Dag van de KWB (bezoek aan Brussel) 
Zaterdag 13-05-06: Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Zaterdag 20-05-06: Mini bivak 
Zondag 21-05-06: Mini bivak 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 23-04-06: Natuurwandeling Kempen en Maasland – Rekem-Lanaken 
 

LACHEN 
-Zitten een leeuw, een beer en een kip aan de bar. Alledrie iets te veel 
gedronken.  
Roept de beer plotseling, "Man, als ik grom, dan is het hele bos bang voor 
me!"  
"Haha", lacht de leeuw. "Maar als ik brul, dan is de hele savanne bang voor 
me!"  
"Prutsers", zegt de kip. "Als ik alleen maar hoest, is de hele wereld al bang 
voor me." 
 
-Een Nederlander, een Amerikaan en een Belg zijn aan het opscheppen over 
hun onderzeeërs. Nederlander: 'De onze blijft zes weken onder water!' De 
Amerikaan: 'De onze blijft wel twaalf weken onder water!'  
De Belg reageert met: 'De onze komt nooit meer boven!' 
 
 
-Tijdens de Middeleeuwen wordt een Vlaamse stad belegerd. Als de aanvaller 
hun stormladders tegen de wallen zetten, roepen de belegerden: 'Kokende olie, 
kokende olie!' Vanuit het centrum van de stad wordt er teruggeroepen: 
'Ogenblikje, de frieten moeten er eerst nog uit!' 

PAASONTBIJT 
Op paasdag 16 april, kan je in St Baaf 
genieten van een uitgebreid paasontbijt in 
buffetvorm. 
Na de Paasmis van 08u00 kunnen de 
kleinsten paaseitjes rapen, die gul door de 
klokken werden rondgestrooid op het terras 
van St Baaf. 
Voor de kinderen, jonger dan 12 jaar, brengt 
de paashaas nog een extra verrassing mee. 
Ook voor de grootouders vergezeld van hun 
kleinkinderen zal er een pakje voorzien zijn. 
Inschrijven voor dit lekkere ontbijt kan voor 
10 april  bij je wijkmeester. 
Deelnameprijs bedraagt slechts 3€ voor 

Kwb-leden,4€ voor niet leden, kinderen -12 betalen 2€ en kinderen 
jonger dan 2 jaar mogen gratis komen genieten. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

LEDENFEEST 
Ook dit jaar was ons ledenfeest weer een voltreffer. 
Een echte Ierse avond met de enige echte originele Guinness, een live-
Band met Iersefolk. 
Ook het eten was weer aangepast aan ons thema.  
Opzwepende muziek en de enige echte onvervalste Mister KWB 
verkiezing waren de apotheose van deze avond. 
Onze jongeling Wim Corvers mag zich het ganse jaar Mister KWB 
noemen. 
Gelieve daarom deze jongen onderdanig te groeten en met twee woorden 
aan te spreken. 
Tot volgend jaar. 
 

GRATIS COMPOST 
Net als verleden jaar kan je ook nu weer gratis compost verkrijgen. 
De bestelling kan je plaatsen bij Rykers Rudi – Bovenstraat 44 (011/ 43 
32 41) 
voor 10 april. 
Levering zal gebeuren op 13 of 14 april aan de achterkant van St Baaf. 


