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Op 6 mei organiseert KWB-nationaal de “DAG Van De KWB” in Brussel. 
Er worden die dag allerhande activiteiten georganiseerd, zoals een Eurospel in 
het KWB dorp; 

Je kan het Europees Parlement bezoeken, het 
Berlaymont gebouw en nog vele andere Europese 
gebouwen. 
Voor deze speciale dag werd er zelfs een exclusief 
KWB café geopend. 
De KWB afdelingen van Heusden-Zolder vertrekken 
die dag met de bus naar Brussel. 
Afdeling Eversel vertrekt om 09u 00 op de parking van 

St Baaf. Terugkomst is voorzien rond 18U 30. 
KWB leden betalen voor die dag (busreis en inkom) slechts 10€. Kinderen 5€. 
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Armand Baerts (011 42 52 96) of 
bijgevoegd foldertje. 
 

NATIONALE WANDELDAG 
Op zondag 19 maart wordt door KWB de Nationale Wandeldag georganiseerd 
te Herselt. 
Afstanden bedragen 5-10-15-20 en 25 km. 
Het 5 km. Parkoers is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. 
Er kan vrij vertrokken worden van 08u 00 tot 15u 00. 
Deelnameprijs bedraagt 1€ voor KWB-leden. 
 

LACHEN 
Een Duitser, een Hollander en een Belg zitten in de kroeg. Zegt de  
Duitser: 'Meine frau kann in 7 secunden von 0 bis 100.' 
 'Oh,' zegt de Hollander, 'hoe dat zo?' Duitser: 'Ich habe sie einen Porsche 
geschenkt.' Hollander: 'Ach, dat is nog niks, mijn vrouw kan in 5 seconden van 
0 naar 100.' 'Oh,' zegt de Duitser, 'wie macht sie dass denn?' Hollander: 'Die 
van mij heeft een Ferrari.' Belg: 'Allez, wat bazelt gij allen, mijne madam gaat 
in 2 seconden van 0 naar 100.' Hollander en Duitser: 'Dat lijkt ons 
onwaarschijnlijk, wat heb jij haar dan gegeven?'  
Belg: 'Een weegschaal.' 
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AGENDA 
 

Maart 
 
Zondag 05-03-06: Wandelcriterium Eversel 
Vrijdag 10-03-06: “Opfrissingscursus” rijbewijs 
Zaterdag 11-03-06: Ledenfeest (19u 00) 
 
April 
 
Zondag 16-04-06: Paasontbijt 
Zaterdag 22-04-06: Busreis KWB-KAV 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 05-03-06: Maartse Buientocht – Eversel 
Zondag 12-03-06: Teuten Tocht – Eksel 
Zondag 19-03-06: Nationale wandeldag 
Zondag 26-03-06: Lentewandeling 
Zondag 26-03-06: Motart Pannekoekentocht 
 

LACHEN 
-Er zit een bedelaar langs de weg die elke dag 1.000 Frank krijgt van dezelfde 
voorbijganger.  
Dit gebeurt enkele jaren tot plots de bedelaar van dezelfde man slechts 700 
Frank krijgt. De bedelaar denkt bij zichzelf dat 700 Frank nog altijd niet slecht 
is, maar toch minder is dan 1.000 Frank.  
Een jaar later krijgt hij plots maar 500 Frank meer en nu wil hij wel eens weten 
hoe dit komt. Hij vraagt dus aan de man van wie hij jaren 1.000 Frank, daarna 
700 Frank en nu nog 500 Frank heeft gekregen, waarom dit zo is.  
De man antwoordt: "Ja, het leven wordt alsmaar duurder en vorig jaar is mijn 
oudste zoon naar de universiteit gegaan en dat kost veel geld. Vandaar dat ik je 
700 Frank gaf. Nu is ook mijn oudste dochter naar de universiteit gegaan en 
het kost dus weer wat meer."  
De Bedelaar vraagt daarop: "Hoeveel kinderen heeft u zo eigenlijk?"  
Waarop de man antwoordt: "vier schatten van kinderen"  
De bedelaar bezorgd: "U gaat die toch niet allemaal op mijn kosten laten 
studeren?" 

LEDENFEEST 
Voor de leden die zich hebben ingeschreven voor 
ons ledenfeest: Jullie worden verwacht om 19u 00 in 
de gildezaal van Eversel. 
Gelieve goed humeur, groten honger en veel dorst 
mee te brengen. 
Wij zorgen voor een aperitief, veel lekker eten, liters 
dorstlesser, een pak ambiance, leute en plezier en tal 
van verrassingen voor alle aanwezigen. 

 
PAASONTBIJT 

Op Zondag 16 april organiseert uw KWB, weer een supergezellig 
paasontbijt. 
Inschrijven kan tot 10 april bij uw wijkmeester. 
Volgende maand meer info in uw KWeBBeR. 
 

LACHEN 
-Een vrouwelijke hersencel komt toevallig in het brein van een man 
terecht. Alles leeg. "Hallo, hallo, is hier iemand? Opeens komt ze een 
mannelijke hersencel tegen en vraagt: "hoe komt het dat er hier niemand 
is ?" 
 Daarop zegt hij : "kom mee, we zitten allemaal beneden." 
 
-Komt een Tsjech bij de oogarts.  
Die wijst hem op een kaart op de muur de regel  
'C Z W X N Q S T A C Z'  
"Kunt U dit lezen?" vraagt hij.  
"Lezen?" vraagt de Tsjech, "ik ken die vent zelfs...." 
 
-Een Nederlander loopt langs het strand. Als hij in het water een 
zwemmer in moeilijkheden ziet, springt hij er in en redt hem. De 
zwemmer zegt: 'Hartelijk dank. Ik ben geen mens, maar een goede geest. 
U mag twee wensen doen.' 'Da's mooi,' zegt de Nederlander, 'dan wens ik 
als eerste een fles jenever die nooit opraakt.' De geest geeft hem een fles 
jenever. De Nederlander drinkt er uit en als hij naar de fles kijkt, zit hij 
dat ze nog helemaal vol is. 
 'Dat is fantastisch!' roept de Nederlander uit: 'Doe mij er nog maar zo 
één!' 


