
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

KWeBBeR 
jaargang 9               mei 06              nr 9 

Op zaterdag 13 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. 
 
n.v.d.r.: Ondanks het barslechte weer van verleden jaar hadden we toch nog 
één echte bedevaarder. Willy van Aelst liet zich door het slechte weer niet 
afschrikken en bracht de voettocht in zijn eentje tot een goed einde. 
 

PROGRAMMATIEDAG 
Ook dit jaar gaan uw wijkmeesters weer een dagje op afzondering om het 
programma van volgend werkjaar voor te bereiden. 

Heb je voorstellen, 
suggesties, een speciale 
hobby, wil je iets meer 
weten over een bepaald 
onderwerp of wil je zelf iets 
organiseren, laat dit dan zo 
vlug mogelijk weten bij je 
wijkmeester of bij Armand 
(011/ 42 52 96) 
We zullen alleszins weer 
een boeiend en gevarieerd 

programma proberen samen te stellen. 
 

DOORDENKERTJES 
- Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige 
middelen en zit er in afwasmiddel echte citroen? 
- Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? 
- Als niets in een teflonpan plakt, hoe zit teflon dan vast aan de pan? 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                 www.kwb-eversel.be                         
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Mini bivak 
20/21- 05 -06 

 

www.kwb-eversel.be 



AGENDA 
 
Mei: 
 
Zaterdag 06-05-06: Dag van de KWB (bezoek aan Brussel) 
Zaterdag 13-05-06: Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Zaterdag 20-05-06: Mini bivak 
Zondag 21-05-06: Mini bivak 
 
 
Juni: 
 
Zaterdag 10-06-06: Programmatiedag 
Zaterdag 11-06-06: Viering 60 jaar KWB-Eversel 
 

WOORDSPELINGEN 
- Mag je op zondag weekdieren eten? 
- Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel. 
- Word bokser: meer kans op slagen. 
- Frans Brood kwam van de bakker. 
- Ik ging hem een trap verkopen, maar hij woonde op het gelijkvloers. 
- Roken: het blijft een teer onderwerp. 
- Doodgaan is stoppen met sterven. 
 

LACHEN 
-Een vrouw van middelbare leeftijd werd gearresteerd voor winkeldiefstel.  
Toen ze voor de rechter stond, vroeg deze haar: "Wat heeft u gestolen?"  
De vrouw antwoordde: "Een blik perziken".  
Toen de rechter haar vroeg waarom ze dat had gestolen, 
zei ze dat ze honger had.  
Toen vroeg de rechter hoeveel perziken er in het blik 
zaten en de vrouw antwoordde: "zes."  
"Dan geef ik u zes dagen gevangenisstraf." zei de 
rechter.  
Plotseling stond de man van de vrouw op en verzocht te 
mogen spreken.  
De rechter stemde toe en de man zei:  
"Ze heeft ook nog een blik doperwten gestolen!"

 
MINI BIVAK 

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei 
organiseert uw KWB voor de allereerste 
keer een minibivak. 
Ook nu werden kosten nog moeite 
gespaard om van deze activiteit een 
daverend succes te maken. 
Om 10 uur beginnen we aan deze 
avontuurlijke dagen met een dropping. 
Onderweg zullen tal van verassingen, zorgen voor de nodige ambiance. 
Zelfs een bezoek aan één of andere rariteit is mogelijk. 
Wil men ’s avonds zijn honger stillen, dan zal men zelf zijn potje moeten 
koken. 
Met een kampvuur zal deze eerste dag worden afgesloten. Maar ook op 

deze avond is leute en  ambiance troef. 
Live muziek  en BBQ zijn 
geprogrammeerd. 
’s Morgens wakker worden door de geur 
van verse koffie en spek en eieren, hoort 
er ook bij. 
Ons mini bivak is zeker geen 
overlevingstocht, maar is geschikt voor 
jong en oud. Plezier maken en 
samenwerken is het opzet. 
We beginnen op zaterdag om 10u 00 en  

sluiten deze activiteit af op zondag rond het middaguur. 
Deelnameprijs bedraagt slechts 20€.  
Inschrijven  bij je wijkmeester of Geert Vanesch (011/ 45 42 15)  voor 
maandag 15 mei. 
 

LACHEN 
Een vrouwelijke hersencel komt toevallig in het brein van een man 
terecht. Alles leeg. "Hallo, hallo, is hier iemand? 
 Opeens komt ze een mannelijke hersencel tegen en vraagt: "hoe komt het 
dat er hier niemand is ?"  
Daarop zegt hij : "kom mee, we zitten allemaal beneden." 
 


