
TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL 
Op zaterdag 10 mei omstreeks 06u 00 kan je weer meewandelen met onze 
KWB naar Scherpenheuvel. 
Onderweg wordt een natje voorzien. Sterke koffie met…. 
Voor boterhammekes met eike moet ge zelf zorgen. 
Er is vervoer voorzien voor onze bedevaarders van Scherpenheuvel naar 
Eversel. 
Oud, jong, man en vrouw zijn welkom op deze tocht 
Het verleden heeft al aangetoond dat deze wandeltocht haalbaar is voor 
iedereen met een klein beetje doorzettingsvermogen. 
 

ZEEVISSEN 
De stoere zeebonken onder ons kunnen hun hartje weer ophalen. 
Op zaterdag 14 juni gaan we weer zeevissen. 
Kostprijs voor dit avontuur bedraagt 45€.  
Vertrek zal voorzien zijn rond 04u 45. 
Inschrijven kan bij Valére Willems (tel: 011 42 82 57) voor 30 april. 
Let wel: Er kunnen slechts 12 personen deelnemen aan deze zeevisserij. 
 

COMPOST 
Door de fusie van de 3 regionale milieumaatschappijen en de reorganisatie kan 
er dit jaar geen gratis compost worden verdeelt. 
 

INTERNETGAZET 
Op www.heusden-zolder.eu kan je voortaan de laatste nieuwtjes lezen over 
onze gemeente. Ook over de activiteiten van uw KWB kan je hier regelmatig 
iets terugvinden. 
 

LEDENFEEST 
Het KWB ledenfeest was weer een daverend succes. Lekker eten met een 
frisse pint en een ludieke Mister KWB verkiezing zorgden weer voor een 
onvergetelijke avond. Felix Maris werd dit jaar verkozen tot Mister KWB. 
Gelieve Felix vanaf nu aan te spreken met “Meneer Feel”. 
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AGENDA 
 

APRIL: 
 
Vrijdag 18-04-08: Bierproefavond 
 
MEI: 
 
Zondag 04-05-08: Dag van de KWB 
Zaterdag 10-05-08: Te voet naar Scherpenheuvel 
Vrijdag 30-05-08: Startdag KWB Limburg 
Zaterdag 31-05-08: Programmatiedag 
 
 

LACHEN 
-Er zitten drie mannen op te scheppen over hun zoons, een notaris, een 
boekhouder en een rechter.  
De notaris zegt: "Mijn zoon werkt bij een groot warenhuis, hij is zo rijk, hij 
heeft laatst een vriend van hem een auto cadeau gegeven!"  
Zegt de boekhouder: "Mijn zoon werkt op een universiteit, hij is zo rijk, hij 
heeft laatst een vriend van hem een schip cadeau gegeven!"  
Zegt de rechter: "Mijn zoon werkt bij een groot computerbedrijf, hij is zo rijk, 
hij heeft laatst een vriend van hem zomaar een huis cadeau gegeven!"  
Komt er een man bij. De anderen vragen: "Zo Piet, wat is er nou van jouw 
zoon geworden?"  
Piet zegt: "Ja, ik schaam me een beetje, want mijn zoon is eh... homo! Maar hij 
heeft wel laatst van zijn vrienden een auto, een schip en een huis gekregen!" 
 
-Een spreker wilde een groep alcoholisten voor eens en voor altijd duidelijk  
maken dat alcohol een verderfelijk kwaad is.  
Om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft hij twee glazen op het katheder  
voor zich staan. Een gevuld met zuiver water en een gevuld met pure  
alcohol. Hij laat eerst een wormpje in het glas water vallen. Het zwemt wat 
rond en klimt vervolgens het glas uit.  
Daarna gooit hij het wormpje in de alcohol. Voor ieders ogen lost het diertje 
geheel op! "Wat leert ons dit?" roept de spreker op pathetische toon.  
Klinkt er een vrolijke stem van achter uit de zaal: "Dat als je alcohol drinkt, je 
nooit last van wormpjes krijgt!" 

BIERPROEFAVOND 
België wordt over heel de wereld geroemd om zijn bieren. België wordt 
daarom ook wel eens het land der bieren genoemd. 
Ook zijn wij de grootste bierdrinkers ter wereld. Duitsers drinken wel 
meer als ons, maar dat kan geen bier genoemd worden. 
Wat wij bieren noemen, kom je te weten op onze bierproefavond. 
Op deze avond kan je kennis maken met 6 van onze Limburgse bieren. 
Geen gewoon Cristalleke, maar 6 van de lekkerste, artisanaal gebrouwde 
bieren. 
Inschrijven voor deze proeverij kan bij uw wijkmeester voor 14 april. Let 
wel: Er kunnen slechts 25 personen deelnemen. 
Kostprijs 7€. 
Deze avond gaar door op vrijdag  18 april om 19u 30 in een zaal van St 
Baaf. 

-Zorg dat je erbij bent!!!!- 
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