
BOWLING 

KWeBBeR 
jaargang 8               mei  05              nr 9 

Om organisatorische redenen, maar ook om reden van financiële aard zal de 
activiteit paintball vervallen. 
In plaats van ons te laten beschieten gaan we “een balleke gooien”. 
Op 27 mei gaan we bowlingen in Beringen. 
Elk KWB-lid, zowel jong als oud mag deelnemen aan deze activiteit. 
Deelnemers betalen bij vertrek 5€. 
Inbegrepen zijn een drankje, 2 
spellekes bowling, huur 
bowlingschoenen en veel leute en 
plezier. 
We vertrekken om 07u 00 met de 
fiets op de parking van St Baaf. 
Inschrijven gebeurt bij vertrek. 
Iedereen die houdt van een beetje 
ambiance en plezier mag deze avond zeker niet missen. 
 

TUINEN KIJKEN 
Op zondag 11 juni gaan we weer tuinen kijken. Info volgt in de volgende 
KWeBBeR 
 

LACHEN 
Juffrouw Lieve vraagt aan de kinderen van de vijfde klas:  
"Hoe lang kan een mens leven zonder te slapen?"  
Flupke op de eerste rij van de klas zegt: "24 uur".  
"Goed", zegt de juffrouw.  
Lowieke op de tweede rij zegt 48 uur.  
"Goed", zegt de juffrouw.  
"En wat denk jij?", zegt de juffrouw tegen Jantje die aan het dromen is.  
"Ik denk", zegt Jantje, "drie weken min een kwartier."  
"Allee", zegt de juffrouw, "het zou weeral eens moeten lukken dat jij zo een onnozel 
antwoord geeft."  
"Luister juffrouw", zegt Jantje, "Jij kunt zeggen wat je wil, maar ik heb onze pa 
gisterenavond tegen ons ma horen zeggen: we gaan vandaag een kwartier vroeger 
slapen, want het is al drie weken geleden.
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AGENDA 
 

Mei 
 
Zondag 01-05-05: Dag van de KWB 
Zaterdag 07-05-05: Bedevaart naar Scherpenheuvel 
Vrijdag 27-05-05: Bowling 
 
Juni 
 
Zaterdag 11-06-05: Programmatiedag 
Zondag 12-06-05: Tuinen kijken 
 
 

WANDELCRITERIUM 
Maandag 16 mei 2005  
Mopertingen-Bilzen-Krombeek  
6-12 km  
Parochiecentrum, info 089-41 48 70
 

LACHEN 
Op een ochtend, in bed, luistert een man naar de radio, samen met z'n vrouw 
(een mooie blonde) : "Vandaag verwachten we 10 cm sneeuw. Gelieve jullie 
auto's aan de straatkant met pare huisnummers te plaatsen om het de 
sneeuwruimers te vergemakkelijken." De vrouw springt uit bed en gaat haar 
auto verplaatsen naar de pare kant van de straat.  
De volgende ochtend, hetzelfde scenario: " Wij verwachten 15cm sneeuw 
vandaag en vragen jullie auto's aan de straatkant met onpare huisnummers te 
parkeren om aldus de sneeuwontruiming te vergemakkelijken!"  
De vrouw haast zich naar beneden en verplaatst haar wagen.  
De volgende ochtend luisteren ze weer naar de radio: "30 cm sneeuw wordt 
vandaag verwacht, gelieve dus de auto krrrrrrrrhhhrrrrrrr............................. " 
Een elektriciteitspanne verstoort de uitzending.  
Perplex bekijkt de vrouw haar echtgenoot en vraagt " Wat zal ik doen? Hij 
heeft niet gezegd aan welke straatzijde wij de auto moeten plaatsen?" Haar 
man bekijkt haar en zegt, met veel medelijden: " Waarom laat je je wagen 
vandaag niet in de garage staan?"
 

SCHERPENHEUVEL 
Zoals vermeld in de vorige KWeBBeR, gaan we op zaterdag 7 mei weer 
op bedevaart naar Scherpenheuvel. 
Om 06u 00 wordt het startsein gegeven op de parking van ST Baaf. 
Deelnemers zorgen zelf voor de innerlijke versterking. 
Voor het vervoer van Scherpenheuvel naar Eversel, worden enkele 
wagens voorzien door uw KWB. 
Op deze voettocht, is iedereen, zowel jong als oud, man of vrouw 
welkom. 
 

LACHEN
Een vrouw uit het Antwerpse staat aan het vuur worst in de pan te 
bakken..  
Zij snijdt de twee uiteinden eraf. Hare man vraagt: "Schatteke, woroem 
snaade gaa dei tsjoepkes er altaa af?"  
De vrouw antwoordt: "Ik weit nie, da moette gaa is aon maan moeder 
vraoge, dei doet da oek altaa."  
En ze gaan naar haar moeder. "Mama," vraagt ze: "Woroem snaade gaa 
van dei socieceweust altaa de tsjoepkes der af?" 
 "Wel schat," zegt haar moeder: "Da moetewe is aon de Bomma vraoge, 
die deed da oek altaa."  
De dag daarop, iedereen naar de Bomma.  
"Bomma?" vragen ze: "Woroem snaade gaa altaa dei tsjoepkes van  
de socieceweust as gaa stoat te bakke?" 
 "Oooh, jao...dei tsjoepkes..." zegt de Bomma: “Ik weit het nie mieje, 
maor ons Mémé deed da oek altaa, da moete we heur toch is vraoge." 
"Ons Mémé? Dei is al honderdentwieje jaor auwd!"roept iemand. "We 
willenet toch weite!"  
Iedereen naar het rusthuis. 
Bij de Mémé in het rusthuis aangekomen, vragen ze onmiddellijk: 
"Mémé,woroem snaade gaa dei tsjoepkes altaa van de weust?"  
Méme is een beetje doof...  
"Wablief?" roept ze.  
"MÉMÉ, WAA SNAADE DEI TSJOEPKES VAN DE WEUST,  
WOROEM DOEN WAA DA?..."  
"WATTE?" roept Mémé...."BAKTE GOLLE NOG ALTAA INDA 
KLAAN PANNEKKE?" 
 


