
WANDELCRITERIUM 

Op zondag 6 maart staat de jaarlijkse KWB-wandeling weer op het 
programma.  

Nadat deze wandeling in het verleden een paar keer werd geteisterd door helse 
regenbuien werd deze voettocht al gauw omgetoverd tot “De Maartse 
Buientocht”.  
Deze wandeling is toegankelijk voor iedereen. Zowel leden als niet leden, 
dames, heren en jongeren zijn welkom. Inschrijving en betaling gebeurt bij 
vertrek. Leden betalen € 0,75 en niet leden €1.  

Er kan vertrokken worden tussen 13u 00 en 15u00. Onderweg is er een pauze 
voorzien met een natje en een droogje en is er mogelijkheid tot een sanitaire 
stop.  
Het is wel aangeraden om aangepast schoeisel en kledij te dragen. We wensen 
alvast aan iedereen veel wandelgenot.  

LEDENFEEST 

Op zaterdag zal Eversel weer daveren op zijn grondvesten. Geen aardbeving 
gevolgd door een Tsunami, maar het enige echte onvervalste ledenfeest van 
KWB-Eversel. 
Italiaanse spaghetti? Hollandse kaas? Engelse bonen? Amerikaanse 
hamburgers?  Spaanse Paella? 
Niks van dit alles, maar wel stevige Duitse kost. Braadworsten en 
‘kartoefelen’ zullen die avond geserveerd worden. Bier zal worden 
geschonken uit de echte Beierse bierpotten. 
Die avond zal weeral onze Mister KWB worden verkozen. Ook dit jaar zullen 
de kandidaten weer hun uiterste best moeten doen om op het hoogste schavotje 
te komen en een jaar te kunnen genieten van “eeuwige“ roem. 
Beginuur van de feestelijkheden is 19u 00. 
Inschrijven kan bij je wijkmeester voor 14 maart. Kostprijs 10€. 
 
Genieten van een vorig ledenfeest kan door de foto’s te bekijken op onze 
website.  

www.kwb-eversel.be 
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AGENDA 
 

Februari: 
 
Vrijdag 04-02-05: Kookles. 
Zondag 20-02-05: Ontbijtgesprek. 
 
Maart: 
 
Zondag 06-03-05: Wandeling in Eversel. 
Zaterdag 19-03-05: Ledenfeest. 
Zondag 20-03-05: Nationale wandeldag. 
Zondag 27-03-05: Paasontbijt. 
 
 

WANDELCRITERIUM 
 
Zondag 6 februari 2005  
Herk-de-Stad – winterwandeling  
4-8-12 km  
Parochiezaal, info 013-55 46 27  
 
Zondag 13 februari 2005  
Diepenbeek-Centrum – Valentijnswandeling  
8-12 km  
Hondenclub, info 011-32 11 60  
 
Zondag 20 februari 2005  
Nieuwerkerken - Fruitwandeling  
7-12 km  
Buurthuis Ter Cose, info 011-68 52 28  
 
Zondag 27 februari 2005  
Kaulille – Herfstwandeling  
7-13 km  
KWB-lokaal, info 011-44 10 41  
 
 

ZONDAG 6 MAART 2005  
HEUSDEN-EVERSEL – MAARTSE BUIENTOCHT  
8-12 KM  
PAROCHIECENTRUM ST. BAAF, PADBROEKWEG 1  
INFO: FREDDY DEZIRON, TEL: 011  43 13 75
 

ONTBIJTGESPREK 

Ons jaarlijks ontbijtgesprek gaat door op zondag 20 februari in de kleine 
feestzaal van St Baaf.  

Elk jaar weer hebben we weer een spraakmakende gast op bezoek. Zo 
konden we in het verleden reeds Sabrina Bellavia, olympisch 
zwemkampioene begroeten. In het lijstje van gasten vinden we ook nog 
Richard Makowiak van Expeditie Robinson terug. Verleden jaar was 
Pierre Kennes, meervoudig deelnemer van Parijs-Dakar te gast.  

Ook dit jaar hebben we weer voor een boeiende spreker gezorgd. 
Dominique, seropositief komt vertellen over zijn leven en toekomst. 
Verder zullen we alles te weten komen over deze ziekte, verwachtingen 
en hoe met deze mensen om te gaan. En zoals altijd kan je met je vragen 
terecht bij deze gastspreker.  

We beginnen aan dit ontbijtgesprek met een aperitief, waarna het 
uitgebreide ontbijtbuffet volgt. Daarna laten we Dominique aan het 
woord. Inschrijven voor deze activiteit kan mits betaling van 3€ voor 14 
februari.  

LACHEN 
-Twee vertegenwoordigers die in een restaurant hun lunch gebruiken 
komen in gesprek met elkaar. 
“Waar reist u in?” vraagt één. 
“In condooms,” 
“Maar waarom hebt u dan uw dochtertje bij u?” 
“Dat is mijn dochtertje niet. Dat is een klacht van een klant.” 
 
- De vertegenwoordiger geeft een demonstratie met wasmiddel X en zegt 
na afloop trots: “Wat heb ik u gezegd? Is dat overhemd van u niet 
fantastisch wit?”  
“Dat wel, ja. Maar daarvoor was het bont geruit!” 


