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Net als andere jaren hadden we ook dit jaar weer een grandioze Mister KWB 
verkiezing op ons onovertroffen ledenfeest. 
Door een vergetelheid vorige maand hebben we onze nieuwe Mister nog niet 
in de bloemekes kunnen zetten. 
Hiermede: Onze nieuwe Mister KWB werd dit jaar de enige echte Patrick 
Hermans. 
Gelieve Patrick vanaf nu, net als al onze vorige Misters aan te spreken met 2 
woorden. Vanwege het bestuur: Een dikke proficiat. 
 

PROGRAMMATIEDAG 
Net als de vorige jaren gaat uw KWB ook dit jaar weer op afzondering om 
zich geheel te kunnen wijden aan de programmatie van het volgende werkjaar; 
Eventuele voorstellen, suggesties, opmerkingen of aanmerkingen kunnen nog 
tot 9 juni aan uw wijkmeester worden overhandigd. 
En denk eraan: SAMEN maken we er weer een tof KWB-jaar van. 
 

DOORDENKERTJES 
-WISKUNDIGE ROMANTIEK: 
Slimme man + slimme vrouw = romance  
Slimme man + domme vrouw = affaire  
Domme man + slimme vrouw = huwelijk  
Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap
 
-Wat is het verschil tussen een nietmachine en een naaimachine?  
Een nietmachine niet en een naaimachine niet. 
 
-Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen leven 
liever. 
 
-Een vrouw trouwt met de idee, dat de man zal veranderen, maar dat doet  
hij niet.  
Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat doet 
ze wel. 
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AGENDA 
 
Mei: 
 
Zondag 06-05-07: Kramp 
Zaterdag 12-05-07: Te voet naar Scherpenheuvel 
 
Juni: 
 
Zaterdag 09-06-07: Programmatiedag 
Zaterdag 23-06-07: Zeevissen 
 

WANDELCRITERIUIM 
Zondag  06-05-07: Kramp (Kiewit) 
Maandag 28-05-07: Krombeekwandeling (Mopertingen – Bilzen) 
 

LACHEN 
- Twee Belgen op wandel zien in de verte een bananenschil liggen.  
"Oei", zegt de ene, "dat gaat weer pijn doen." 
 
- Een Maaslander besluit zijn wagen te gaan wassen aan een grindgat in de 
buurt.  
Hij neemt een emmer, spons en zeemvel mee. 
Als hij de baggerplas nadert, hoort hij hoge stemmen en gegiechel.  
Dichterbij gekomen ziet en hoort hij dat een stelletje Hollandse vrouwen naakt 
aan het zwemmen zijn.  
De vrouwen krijgen hem in het oog en roepen verontwaardigd: "Joh, wij 
komen er pas uit als je weg bent."  
"Niks aan de hand hoor,"zegt hij, "Ik ben geen gluurder, ik ben zo weer weg."  
Hij houdt de emmer omhoog en voegt er aan toe:  
"Ik kwam alleen even de krokodil voeren." 
 
-De hele klas is aan het tekenen. Dan komt de meester naar Jantje. De meester 
vraagt, wat hij aan het tekenen is. Jantje zegt: "een koe die gras eet".  
"Maar ik zie helemaal geen gras". Jantje: "dat heeft de koe opgegeten". "Ik zie 
trouwens ook geen koe”. 
"Dat is toch logisch", zegt Jantje, "een koe blijft toch niet staan als er geen gras 
is". 

SCHERPENHEUVEL 
Op zaterdag 12 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. 
 

LACHEN 
Een blondje loopt een bank in Antwerpen Centrum binnen en vraagt om  
een lening.  
Ze zegt, dat ze voor 2 weken op zakenreis naar de Verenigde Staten moet 
en dat ze 10.000 euro nodig heeft.  
De bankbediende zegt dat de bank wel een onderpand nodig heeft voor  
de lening. Het blondje pakt haar autosleutels en overhandigt de man de 
sleutels van een gloednieuwe Rolls Royce,  die voor het gebouw 
geparkeerd staat.  
De identiteit van het blondje wordt gecontroleerd en alles klopt.  
De bank gaat akkoord met de Rolls als onderpand voor de lening.   
Als ze weg is, hebben de directeur en zijn personeel een hoop lol over het 
feit, dat iemand een auto van een half miljoen als onderpand gebruiktvoor 
een lening van maar 10.000 euro. Echt iets voor een blondje, is de 
lacherige opinie.  
Eén van de bankmedewerkers rijdt de Rolls in de ondergrondse garage 
van de  bank en parkeert de auto daar. Na twee weken komt het blondje 
terug en betaalt netjes de lening terug, plus de rente van zo'n 45 euro.  
De bediende groet haar vriendelijk en zegt, dat ze blij waren zaken  
met haar te kunnen doen.  
Maar hij geeft aan dat ze wel enigszins in verwarring zijn geraakt.  
Na haar vertrek hebben ze haar nog een keer nagetrokken en het bleek, 
dat ze multimiljonair is. Waarom wou ze in vredesnaam 10.000 euro 
lenen, terwijl ze zelf zo rijk is.  
Het blondje kijkt hem glimlachend aan en zegt:  
Waar zou je anders in Antwerpen voor slechts 45 euro je auto voor 2 
weken kunnen parkeren ?" 


