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Al ooit een koe gemolken? Of een geit? Zelfs duiven kan 
je melken. 
Maar wist je dat je ook paarden kan melken? 
Paardenmelk zou zeer gezond zijn en helpen tegen 
allerlei allergieën. Er wordt zelfs likeur van gemaakt. 
Maar wil je alles te weten komen over het paardenmelken 
dan moet je zeker meekomen op ons bedrijfsbezoek. 
Op vrijdag 20 april bezoeken we een professionele 
paardenmelkerij in Peer. 
Inschrijven kan voor 16 april bij je wijkmeester mits betaling van 5€. 

Inbegrepen zijn koffie, cake, bedrijfsfilm, 
stallenbezoek en proeverij.  
Daarna brengen we een bezoek aan de 
“Little Liberty Saloon” van de 
gelijkaardige Harleyclub. 
Potige kerels op Harley’s zullen ons op 
gepaste wijze ontvangen. Voor boel en 
ambiance moeten we zelf zorgen. Ook hier 
zal je kunnen genieten van een gratis 
consumptie. 

We vertrekken om 18u30 op de parking van St Baaf. 
 

KRAMP 
Op de “Dag van de KWB” kan je deelnemen aan allerlei activiteiten zoals 
wandelingen, fietstochten, fitness, badminton en petanque. Verder is er een 
bosloop, beachvolley en minivoetbal. Een speleobox, een touwenparcours, een 
klimmuur en een deathride zullen worden opgebouwd. 
Deze “Dag van de KWB” wordt georganiseerd op het stedelijk sportdomein 
Kiewit te Hasselt 
Op zondag 6 mei vertrekken we om 13u 00 op de parking van St Baaf met de 
fiets. Terugkomst is voorzien rond 18u00. 
Deelnameprijs bedraagt 2,5€ met een max. prijs van 7,5€ per gezin. 
Inschrijven kan bij vertrek. 
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AGENDA 
 
April: 
 
Zondag 08-04-07: Paasontbijt 
Zaterdag 14-04-07: Wereldmissiehulp 
Vrijdag 20-04-07: Bedrijfsbezoek 
 
Mei: 
 
Zondag 06-05-07: Kramp 
Zaterdag 12-05-07: Te voet naar Scherpenheuvel 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 01-04-07: Bloesemtocht (Wellen) 
Zondag 15-04-07: Corwandeling (Koersel) 
Zondag 22-04-07: Maasvalleiwandeling (Rekem – Lanaken 
 

LACHEN 
- Emancipatie in Afghanistan: 
Een journaliste had enkele jaren terug een reportage gedaan in Afghanistan 
over de rol van de man en de vrouw daar.  
Er was haar toen opgevallen dat de vrouwen altijd enkele meters ACHTER 
hun man aanliepen.  
Dit jaar ging ze terug om een reportage te maken en toen ze in Afghanistan 
aankwam zag ze dat de vrouwen nu enkele meters VOOR hun man liepen.  
Ze benaderde één van die vrouwen en zei: "Dit is geweldig, hoe komt het dat 
jullie de rollen hebben kunnen omdraaien?"  
Waarop de vrouw zei: " Landmijnen " 
 
- Met of zonder voorschrift:  
Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum.  
De apotheker vraagt : "Mevrouw, waarvoor hebt u dat nodig?".  
"Om mijn man te vermoorden.", was het antwoord.  
"Daarvoor mag ik u dat niet verkopen.".  
De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot, terwijl die volop 
aan het vrijen was met de vrouw van de apotheker.  
Deze bekeek de foto en zei: "Oh... Ik wist niet dat u een voorschrift had". 

SCHERPENHEUVEL 
Op zaterdag 12 mei organiseert uw KWB de 
jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel. 
De eerste stappen zullen gezet worden om 
06u 00 op de parking van  
St Baaf. 
Voor het vervoer van Scherpenheuvel naar 
Eversel, worden enkele wagens voorzien door 
uw KWB. 
Zelf zorg je voor “de bokes met eike” en een 
natje. 
Op deze voettocht  is iedereen, zowel jong als 

oud, man of vrouw welkom. 
 

ZEEVISSEN 
Zin in een avontuurlijke 
zeereis? 
Schrijf dan zo vlug mogelijk 
in bij Willems Valére (Tel 
011 42 82 57) 
Op zaterdag 23 juni kan je 
meegaan met uw KWB om 
te gaan vissen op zee. 
Al de nodige inlichtingen 
kan je bekomen op 
bovenstaand 
telefoonnummer. 
Enkel de eerste 8 
ingeschrevenen kunnen 
meedoen met deze visserij. 
Inschrijvingsprijs bedraagt 50€. 
 

WERELDMISSIEHULP 
Ook dit jaar helpt KWB-Eversel weer met de omhaling voor 
Wereldmissiehulp. 
Op zaterdag 14-04-07 kan je uw gebruikte klederen buitenzetten verpakt 
in zak of doos. 
Wereldmissiehulp dankt u alvast voor uw steun. 


