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Allerlei elektronische snufjes worden ontwikkeld om ons het leven 
aangenamer te maken. Zo is er de GPS die ons zonder problemen van het ene 
naar het andere punt brengt. GPS systemen in de wagen zijn het meest gekend.  

Maar wist je dat je ook met de GPS kan gaan 
wandelen? 
KWB heeft een aantal “wandel GPS systemen” 
aangekocht en op vrijdag 16 maart gaan we 
deze gebruiken op een geheime locatie. 
Het wordt een wandeling die geschikt is voor 
de niet getrainde wandelaar. Zelf uw wegen 
zoeken, schatten opgraven, ronddolen op 
onbekend gebied. Het hoort er allemaal bij. 

Misschien dat onderweg ook nog...................!!! 
Zin om mee te doen aan deze avontuurlijke avond dan kan je je inschrijven bij 
je wijkmeester voor 12 maart. 
Deelnameprijs bedraagt 2€. Inbegrepen zijn vervoer, leute en een GRATIS 
CONSUMPTIE. Wij vertrekken om             uur. 
 

GRATIS COMPOST 
Net als vorig jaar kan je ook nu weer gratis compost 
bestellen. 
Voor kleine hoeveelheden kan je dit jaar terecht op 
het nieuwe containerpark. 
Vanaf 15 m3 wordt compost gratis aan huis geleverd. 
Ook kan je via KWB-Eversel weer compost bestellen. 
Deze zal dan weer kunnen afgehaald worden aan de 
achterkant van St Baaf op het grasveld. 
Leveringsdatum zal nog worden medegedeeld. 
Bestellen kan je bij Rudi Rykers, Bovenstraat 44. Telefoon: 011 43 32 41. 
 

LACHEN 
- Als ik om opslag vraag is mijn werk onbelangrijk, maar als ik verlof vraag 
ben ik onmisbaar. 
 
       V.U.: KWB-Eversel                                                  www.kwb-eversel.be 
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AGENDA 
 

Maart: 
 
Zondag 04-03-07: Wandelcriterium Eversel (13u 00) 
Zaterdag 10-03-07: Ledenfeest (19u 00) 
Vrijdag 16-03-07: GPS wandeling 
 
April: 
 
Zondag 08-04-07: Paasontbijt 
Vrijdag 20-04-07: Bedrijfsbezoek 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Zondag 04-03-07: Maartse Buientocht (Eversel) 
Zondag 11-03-07: Teutenwandeling (Eksel) 
Zondag 18-03-07: Nationale wandeldag (Machelen – Zulte) 
Zondag 25-03-07: Mottart Pannenkoekentocht (Tongeren - Nerem) 
 

LACHEN 
Aan een bushalte staan een oude heer en een jongeman. 
De jongeman heeft een uitbundige gekleurde hanenkam en in zijn neus en oren 
hangen ringen  van allerlei soort. . 
De oude heer staat hem aandachtig te bestuderen en kan zijn ogen niet van hem 
afhouden .De jongeman merkt dat en vraagt op een  
gegeven moment: "Heb jij nooit iets geks uitgehaald toen je jong was?" 
"Jawel," antwoordt de oude heer; "Ik ben eens een keer zo dronken  
geweest dat ik een papegaai heb ge..... en nu sta ik me af te vragen of jij misschien 
mijn zoon bent." 
 
-Man kijkt op een dag naar zijn vrouw en zegt: "Lieverd, 25 jaar geleden hadden we 
een goedkoop huis, een goedkope auto, sliepen op een sofa en keken TV op een ultra 
klein zwart-wit beeld. Maar, ik sliep iedere nacht met een blonde stoot van 25 jaar! 
Nu hebben we een mooi huis, een mooie auto, een groot bed en een plasma TV. Maar, 
ik slaap nu met een vrouw van 50! Ik denk dat ik er niet op vooruit ben gegaan"  
Zijn vrouw die een erg redelijk mens is zegt vervolgens: 
"Wel, dan ga jij weer uit met een blonde stoot van 25, dan zorg ik ervoor dat je weer 
kan leven in een goedkoop huis, met een goedkope auto rijdt en slaapt op een sofa…." 

PAASONTBIJT 
Paasmorgen 08 april kan je in St Baaf weeral genieten van een uitgebreid 

paasontbijt, U aangeboden 
door KWB-Eversel. Het 
ontbijt wordt geserveerd in 
buffetvorm. U kan er kiezen 
uit verschillende soorten 
brood, beleg, cornflakes, 
cake en zoals altijd zullen de 
geraapte eieren worden 
opgegeten. 
Na de Paasmis van 08u00 
kunnen de kleinsten deze 
paaseieren rapen, die gul 
door de klokken werden 
rondgestrooid op het terras 
van St Baaf. 
Ook voor de kinderen, 
jonger dan 12 jaar, brengt de 
paashaas nog een extra 
verrassing mee. 

Zelfs voor de grootouders vergezeld van hun kleinkinderen zal er een 
pakje voorzien zijn door de paashazen. 
Inschrijven voor dit lekkere ontbijt kan voor 02 april  bij je wijkmeester. 
Deelnameprijs bedraagt slechts 4€ voor Kwb-leden,5€ voor niet leden, 
kinderen -12 betalen 3€ en kinderen jonger dan 2 jaar mogen gratis 
komen genieten. 
Iedereen is van harte welkom 
 

DAG VAN DE KWB 
Op zondag 6 mei wordt op het stedelijk sportdomein Kiewit te Hasselt de 
dag van de KWB georganiseerd. 
Die dag kan je deelnemen aan allerhande activiteiten. Wandelingen, 
fietstochten, fitness, badminton en petanque. Verder is er een bosloop, 
beachvolley en minivoetbal. Een speleobox, een touwenparcours, een 
klimmuur en een deathride zullen worden opgebouwd. 
Zoals u ziet, voor elk wat wils. 
Verdere info in de volgende KWeBBeR. 


