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De laatste activiteit van het KWB-jaar staat 
weer voor de deur. 
Op zondag 12 juni gaan we tuinen kijken. 
Ook nu gaan we enkele mooi aangelegde en 
onderhouden tuinen bezichtigen in de nabije 
omgeving van Eversel. 
Daarom zullen we ook nu weer met de fiets 
vertrekken aan St Baaf om 13u30. 
KWB-leden en hun gezin zijn  van harte 
welkom op deze gezellige fietstocht,  met 
bezoek aan verschillende tuinen. 
Deelnameprijs bedraagt slechts 2€.  
 

GEBOORTE 
Op 29 mei werd Rune Lucas geboren. 
Rune is het zoontje van ons KWB-lid Tommy Lucas en Manuele Rekkers. 
We wensen beide ouders een dikke proficiat met de geboorte van hun kleine 
spruit. 
 

OVERLIJDEN 
Op 14 mei is de heer Albert Vanesch overleden. 
Albert was de echtgenoot van mevrouw Maria Poorters en vader van onze 
wijkmeester Geert Vanesch. 
Albert was 68 Jaar en woonachtig in Koersel. 
 

BEZINNING 
Dag zon of regen, dag wind of nevel. 
Dag dag van spelen, zingen en praten. 

Dag dag van ochtend tot avond. 
Dag iedereen. 

Dag dag, bedankt. 
 

Vanwege KWB-Eversel, iedereen een prettige vakantie toegewenst 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                Heusden-Zolder 
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AGENDA 
 

Juni 
 
Zaterdag 11-06-05: Programmatiedag 
Zondag 12-06-05: Tuinen kijken (13u 30) 
 
Juli – Augustus 
 
Verlof – Vakantie –  Op Reis – Zon en zee - Profiteren 
 
 

WANDELCRITERIUM 
 
Zondag 19 juni 2005  
Peer – Spek- en eierentocht  
“Dauwwandeling: van 06u00 tot 08u30”  
4-8-15 km  
Parochiecentrum 
 

LACHEN 
Twee blondjes komen mekaar tegen in de hemel.  
Blondje 1: Hoe ben jij gestorven?  
Blondje 2: Doodgevroren!  
Blondje 1: Amai, verschrikkelijk! Hoe voelt dat aan, doodvriezen?  
Blondje 2: In 't begin verschrikkelijk: eerst geen gevoel, dan pijn in vingers en 
tenen...tot ge op de duur enorm slaperig wordt en het bewustzijn verliest. En 
jij, hoe ben jij gestorven?  
Blondje 1: Ik? Een hartaanval. Ik verdacht mijn man ervan dat hij mij bedroog. 
Op een dag kwam ik vroeger thuis. Ik liep naar de slaapkamer waar hij op het 
bed lag TV te kijken. Wantrouwig als ik was ging ik kijken beneden in de 
kelder, om te zien of er nergens een vrouw in verstopt was, maar niks te zien. 
Dan liep ik terug naar boven, maar daar was ook niemand. Uiteindelijk ben ik 
tot op de zolder gelopen, maar op de trap kreeg ik een hartaanval en viel ik 
morsdood.  
Blondje 2: Hoe stom zeg! Als ge in de diepvries had gekeken waren we alle 
twee nog in leven. 
 

PROGRAMMATIEDAG 
De zwaarste dag van het jaar, komt er weer aan. 
Op zaterdag 11 juni gaat uw KWB weer in afzondering. 
Bedoeling is om in alle stilte en rust, het volgende jaarprogramma weer 
voor te bereiden. 
Gaan we wandelen of fietsen? Gaan we tuinen kijken of gaan we 
fabrieken bezoeken? Is er kookles of laten we een traiteur komen? 
Gaan we lachen of serieus doen? 
Kunnen we ook eens iets plezants doen? Gaan we wijnen proeven of 
mineraalwaters ontleden? 
Mag er ook eens iets gedronken worden op een activiteit of blijven we 
zoals nu, op droog zaad zitten? 
Op al deze prangende vragen hopen we die bewuste zaterdag een 
antwoord te krijgen. 
Hebt U als KWB-lid nog vragen of suggesties, leg deze dan voor 11 juni 
voor aan uw wijkmeester of bezoek onze website en ga naar interactief 
waar u met al uw vragen en grieven terecht kan. 
Wij proberen voor volgend jaar weer een programma samen te stellen om 
U tegen te zeggen.  
We hopen u alleszins te ontmoeten op één van onze activiteiten in het 
volgend werkjaar van KWB-Eversel. 
 

LACHEN 
-Een oude dame gaat naar boven met de lift.  
Op de eerste verdieping stopt de lift en stapt er 
een blondine in, adembenemend geparfumeerd.  
Als ze ziet dat de oude dame haar parfum ruikt 
zegt ze met een air: “Opium, van Yves-Saint-
Laurent, 70€‚ voor een klein flesje!”  
Op de tweede verdieping stapt er een brunette in 
de lift, nog meer geparfumeerd dan de blondine!  
Ook zij ziet dat de oude dame haar parfum ruikt, 
en zegt met een nog grotere minachting: “Chanel 
nr°5, 100 €‚ voor het kleinste flesje!”  
Daarna stijgt de lift verder naar het derde. Net 
voor de deur opengaat is er een luidruchtige “sch…..” te horen! De oude 
dame stapt uit en zegt: 'Broccoli, van de Aldi, 49 cent voor een bussel!'. 
 


