
AGENDA 
 

April: 
 
Zaterdag 23-04-05: Stadsbezoek (St Truiden) 
 
Mei: 
 
Zondag 01-05-05:  Dag van de KWB 
Zaterdag 07-05-05: Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Vrijdag 27-05-05: Paintball 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 14 april 2005  
Rekem – Natuurwandeling Kempen en Maasland  
6-10 km  
OPZ – Rekem, info 089-71 10 53 
 

LEDENFEEST 
Bockworsten, zuurkool, gebakken worsten, aardappelen, soep, brood en vooral 
grote potten bier, maakten ons jaarlijks ledenfeest tot een voltreffer. 
Hoogtepunt was de steeds weerkerende “Mister KWB” verkiezing. 
Winnaar van het jaar is Pascal Laenen. Hem wacht een heel jaar “eeuwige 
roem”. 
Dank aan alle medewerkers voor het welslagen van deze avond en tot volgend 
jaar. 
 

LACHEN 
-Er heerst grote paniek op een cruise-schip dat lek is geslagen op de zee.  
De reddingsboten worden te water gelaten en de kapitein maant aan tot kalmte.  
Door de luidsprekers roept men:" Children and ladies first"  
Roept er een onbeschofte Amerikaan:"f*ck the ladies!"  
Zegt er plots een Nederlander:"Is er daar dan nog tijd voor," 
 
-Chef tegen te laat gekomen medewerker : “ Je bent deze week al voor de 
vierde keer te laat “, “Wat concludeer je daaruit ?”  
“Dat het donderdag is” 

SCHERPENHEUVEL 
Op 7 mei gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. 
We vertrekken om 06u 00 stipt. 
Voor de nodige innerlijke versterking van de mens zorg je zelf.  
Wij zorgen voor vervoer van Scherpenheuvel naar Eversel. 
Iedereen, zowel jong als oud, man of vrouw is welkom op deze voettocht. 
 

STADSBEZOEK 
Dit jaar brengen we een bezoek aan de mooie Limburgse stad St Truiden. 
We brengen eerst een bezoek aan de Siks. 
We bezoeken hun tempel en krijgen de 
nodige uitleg van een ervaren gids. 
Verder brengen we nog een bezoek aan het 
Festraets uurwerk en aan de abdijsite. 
We genieten ook nog van een typisch 
gerecht, namelijk een Haspengouws 
sudderpotje klaargemaakt met Binkbier. 
Deelnemers betalen slechts 20€ . 
Inbegrepen zijn de bus, bezoek aan de 
evenementen en de uitgebreide maaltijd. 
Wij vertrekken op 23 april om 12u 45 stipt. 
Terugkomst is voorzien om ongeveer 23u 00.  
Inschrijven bij je wijkmeester voor 15 april. 
Deze reis is voorbehouden voor KWB-leden en hun gezin. 
Wij wensen iedereen alvast een gezellige dag toe. 
 

LACHEN 
Een man ligt al een tijdje in coma en zijn vrouw wijkt geen minuut van 
zijn ziekbed. Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn 
vrouw meteen dichterbij. Hij fluistert haar in het oor: "In alle kwade 
dagen bleef jij bij mij: Toen ik ontslagen werd, was je er voor mij; toen 
mijn zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten; toen ons huis 
afbrandde, zijn we samen meteen een ander onderdak gaan zoeken; en 
toen mijn gezondheid slechter werd, bleef je steeds aan mijn zij. Weet je 
wat ik denk?"  
De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering.  
"Zeg het maar schatje. Zeg het maar." zegt ze snikkend.  
”Dat ge verdorie ongeluk brengt.”  



DAG VAN DE KWB 

KWeBBeR 
jaargang 8            april  05           nr 8 

Dit jaar staat de dag van de KWB in het teken van 
bewegen / beweging. 
We gaan hierbij een uitdaging aan met 
wereldsolidariteit en trachten met alle afdelingen 
binnen Vlaanderen samen 2X rond de wereld te 
bewegen. 
Op zondag 1 mei vertrekken we vanuit Eversel met 
de fiets via een uitgestippeld parkoers naar de 
andere afdelingen in Heusden-Zolder. 
Op verschillende plaatsen zullen allerhande 
activiteiten worden georganiseerd. 
In Eversel zal Sylvie Vanderhoydonck foto’s en 
allerlei attributen tentoonstellen van haar verblijf in 
Burkina Faso. Al verschillende malen verbleef 
Sylvie voor enkele maanden op het Afrikaanse 
continent. Kleding, werktuigen, foto’s en 
gebruiksvoorwerpen zal men op de stand van 
Eversel van dichtbij kunnen bezichtigen. Ook 
Sylvie zal aanwezig zijn en een getuigenis afleggen 
van haar belevenissen. Een aanrader. 
Wij vertrekken vanuit Eversel om 13u 30. 
Deelnameprijs bedraagt 1€. 
Iedereen mag en kan deelnemen aan deze fietstocht, waarvan de opbrengst 
integraal zal worden doorgestort naar Wereldsolidariteit.  
 

LACHEN 
-“Janssens, waarom kom je nu pas naar kantoor ?”  
“Omdat U gisteren gezegd hebt dat ik de krant thuis maar moest lezen”
 
“Chef, mag vandaag twee uur vroeger ophouden met werken ? Mijn vrouw wil 
met mij gaan winkelen.”  
“Daar komt niets van “  
“Dankjewel chef, ik wist dat je me niet in de steek zou laten !”
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                www.kwb-eversel.be 
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