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Vrijdagavond 7 oktober gaan onze wijkmeesters u en uw 
gezin  eens lekker verwennen, met een heerlijke 
zelfgekookte warme maaltijd. 
Er zal lekkere soep, aardappelen, groenten vis of vlees en 
een nagerecht worden geserveerd. Achteraf kan nog 
worden nagekaart met een frisse pint, trappist of Duvel. 
KWB-leden en hun gezin mogen aanschuiven om 19u 00. 
Inschrijven bij uw wijkmeester voor 01 oktober. 
Prijs voor volwassenen bedraagt 6€ en voor een kinderportie betaal je 3€. 
Alvast smakelijk eten gewenst. 
 

RIJBEWIJS 
Ook dit jaar organiseert KWB weer een cursus rijbewijs. 
Deze lessen zullen doorgaan in “De Kring” op de G. Gezellelaan. Begindatum 
10-10-05. Je inschrijven kan je op 23 september. 
In 6 lessen zullen de leerling en begeleider worden voorbereid op deelname in 
het verkeer, het praktisch examen en het theoretisch examen. 
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Jos Moons op het telefoonnummer 
011/ 43.11.17. 
 

LACHEN 
Aan een bushalte stappen 2 Italianen op.  
Zodra zij op hun plaats zitten beginnen ze een druk gesprek. Een dame die net 
achter hen zit negeert hen eerst maar haar aandacht wordt toch getrokken als 
zij hoort wat de ene Italiaan tegen de andere vertelt. "Emma come first. Den 
come I. Den two asses come together. I come once-a-more. Two asses, they 
come together again. I come again and pee twice. Than I come one lasta time" 
"You foul-mouthed sex obsessed swine," valt de dame ontdaan uit. "In this 
country we don't speak aloud in public places about our sex lives..........."  
"Hey , coola down lady," zei de man. "Who talkin' abouta sexa? I'm just telling 
my frienda how to spella Mississippi."  
 
 WEDDEN DAT JE DIT NOG EENS LEEST!!! 
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AGENDA 
 
 

September 
 
Vrijdag 09-09-05: Wijkmeesteruitstap 
Zaterdag 17-09-05: Bezoek wijnkasteel Genoelselderen 
Zondag 18-09-05: Startcampagne 
Vrijdag 23-09-05: Inschrijving cursus rijbewijs 
 
Oktober 
 
Vrijdag 07-10-05: Café Mangé 
Zaterdag 15-10-05: Hulp op Jumpin Beach Party 
Zaterdag 22-10-05: Bezoek aan de Brandweer 
Woensdag 26-10-05: Info Cuba (O.V.) 
Zaterdag 30-10-05: Zang Cuba (O.V.) 
 
 

LIDGELD 
Op 1 september is het nieuwe werkjaar van KWB-Eversel gestart. Dit betekent 
dan ook vernieuwing van het lidgeld. Het lidgeld voor dit jaar bedraagt 22€.   
Je kan dit lidgeld aan je wijkmeester betalen die je dan je voorlopige lidkaart 
overhandigt. 
De eigenlijke lidkaart word je dan binnen enkele maanden bezorgt. 
 

LACHEN 
Een getrouwd koppel rijdt met de auto over de kleine 
landwegen die ons Vlaamse land rijk is en zeggen al 
enkele kilometers niets meer tegen elkaar. Ze hadden net 
een flinke ruzie gehad, waarbij geen van beiden zijn 
positie wil prijsgeven en ze dus niets tegen elkaar willen 
zeggen.  
Plots, na lang stilzwijgen komen ze voorbij een 
boerderijtje, waar een aantal ezels, geiten en varkens 
staan, waarop de vrouw tegen haar echtgenoot zegt: 
"Amai, familie van jou zekers?"  
"Yep", zegt de man terug, "aangetrouwd!" 

STARTCAMPAGNE 
Op zondag morgen, 18 september zal KWB-Eversel zichzelf en haar 
programma voorstellen op de parking van bakkerij Truyers. 
Uw wijkmeesters zullen dan present zijn en u een broodzakje met gratis 
pistolet en folder aanbieden. 
Tevens zullen ze op al uw vragen een passend antwoord geven i.v.m. 
KWB en KWB-Eversel.  
 

BEZOEK WIJNKASTEEL 
Dat Frankrijk het wijnland bij uitstek is wist je al. 
Maar wist je ook dat in ons eigenste Limburg 
wijn wordt gemaakt van hoge kwaliteit. 
Deze lekkere wijn wordt gemaakt op het 
wijnkasteel van Genoelselderen. 
Op zaterdag 17 september brengen we met onze 
KWB een bezoek aan dit kasteel.  
De rondleiding over het domein met zijn 
immense wijngaarden, het bezoek aan de ruime 

kelders en de proefruimte zal gebeuren door een ervaren gids.  
KWB-leden en hun partner betalen elk 6€ voor dit bezoek met gratis wijn 
proeven. Inschrijven bij je wijkmeester voor 12 september. 
We vertrekken stipt om 13u 45 met de wagen aan St Baaf. 
Een echte aanrader. 
 

LACHEN 
Vreemd:  
-Tegen een Lilliputter zeggen: Ik hou je op de hoogte. 
-Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen.  
-Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies opzitten. 
-Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken.  
-De cursus lassen voor beginners die is afgelast.  
-Een restaurant voor het gerecht slepen 
-Een zwembad in Bagdad een golfslagbad noemen.  
-Een groep voetbalsupporters in een trein rijtuig noemen.  
-Honing met een bijsmaak. 
-Een manke die te hard van stapel loopt. 
-Een cardioloog die zegt: hier klopt iets niet 
-Een spuitjunk die om een bijdrage voor de armen vraagt. 


