
 

  

AGENDA 

OKTOBER 

08, 10, 15 en 17-10-2012 : Inschrijving Griezeltocht 

12-10-2012 : Bezoek St Franciskusziekenhuis Heusden 

27-10-2012 : GRIEZELTOCHT 

NOVEMBER 

04-11-2012 : Ontbijtkorven t.v.v. 11-11-11 actie 

9,10,11,16,17 en 18-11-2012 : Rondgang Sint in de straten van Eversel 

30-11-2012 : Optreden voor Variant 

GRIEZELTOCHT 27 OKTOBER 

 

 

Zoals jullie wel weten is er geen enkel ziekenhuis dat goed is voor 

iedereen, want er zijn altijd mensen die er een slechte ervaring 

gehad hebben. 

 Daarom is het dan ook zo                                                            

interessant om eens een                                                                   

kijkje te nemen achter de                                                           

schermen en zo te weten zien te komen wat er allemaal voor de 

patiënten en hun familie gedaan wordt. Tijdens dit bezoek kunnen 

we dan ook te weten komen wat er allemaal kan, in Heusden, en 

ook wat er niet kan, wanneer wordt je doorverstuurt naar een ander 

ziekenhuis?   Je zal zeker zelf ook heel wat vragen hebben, daarom 

is dit bezoek dan ook een aanrader, want nu ben je geen betrokken 

partij en kan je de zaken van op een afstand bekijken. Dit bezoek  

is gratis en gaat door op vrijdag 12 oktober, we vertrekken om 

18u00 aan St Baaf. 

 

 

 

 

 

Bedrijfsbezoek aan het hospitaal in Heusden 

Als je nog wil mee genieten van de griezeltocht, schrijf dan zeker in, 

want voorinschrijving is verplicht!!! 

Inschrijven kan op maandag 8 oktober , woensdag 10 oktober , maandag 

15 oktober en woensdag 17 oktober tussen 19u00 en 20u 30 in het 

cafetaria van St Baaf . 

Let op, maandag 8-10 is er kaartspelen v/d gepensioneerden, het 

kan zijn dat we die dag in de inkomhal gaan zitten om de 

inschrijvingen te doen. 

WIE HET EERST KOMT KAN KIEZEN, WELK UUR HIJ WIL, 

NADIEN MOET JE JEZELF AANPASSEN AAN WAT ER VRIJ 

IS. 

                

 

Lachen 

Ik wil loonsverhoging, zegt een man tegen zijn baas, want anders ga 

ik weg. er zijn al drie bedrijven die me hebben uitgenodigd voor een 

gesprek.                                                                                                       

Welke bedrijven zijn dat dan ,                                                                 

vraagt de baas.                                                                                           

Het telefoonbedrijf,                                                                                

de energiemaatschappij en de bank. 
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Ontbijtkorven actie voor 11-11-11 

 

 

 Net als de vorige jaren organiseert KWB samen met KAV en de scouts 

de jaarlijkse ontbijtservice. Op zondag 4 november zullen weer alle 

bestelde ontbijtkorven, tussen 8u en 10u,  aan huis geleverd worden. 

Deze actie is ten voordele van 11-11-11 en de prijs voor een ontbijtkorf 

bedraagt €6. Je kan er alles over lezen in de bijgevoegde folder.            

Op 13 oktober zullen de scouts nog rondgaan om korven te verkopen.  

Als tip willen we nog meegeven dat je best zelf het bijgevoegd formulier 

duidelijk invult  om zo weinig mogelijk foute adressen te krijgen. 

Iedereen alvast bedankt voor de steun! 

                                                 

V.U. KWB Eversel                                                             Heusden-Zolder 

 

    BELOOFD IS BELOOFD 

Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn, 

sterft de man, niet lang daarna komt ook zijn vrouw in de hemel. 

Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 

'Liefste, wat een geluk hier jou te vinden ! 
De man kijkt verbijsterd op en zegt: 
'Gooi nou geen roet in het eten, de afspraak was:                                 

'Tot de dood ons scheidt!!! 

Lachen 

 


