
AGENDA 
 

SEPTEMBER 2007: 
 
Vrijdag 07-09-07: Wijkmeesteruitstap 
Vrijdag 14-09-07: Bedrijsbezoek IKEA (19u 00) 
Zaterdag 29-09-07: Ophaling kleren voor wereldmissiehulp 
Zaterdag 29-09-07: Buurtborrel (13U 30) 
 
OKTOBER 2007: 
 
Vrijdag 05-10-07: Café Mangé 
Zaterdag 20-10-07: Hulp op Jump Inn Beach 
Maandag 22-10-07: Info Energie 
Vrijdag 26-10-07: Samenaankoop wijn 
 
 

LACHEN 
-Bij het ministerie van Financiën stelt men vijf kannibalen tewerk als  
programmeur.  
Op hun eerste werkdag moeten ze bij de grote baas komen en die zegt:  
'Je mag hier komen werken en (heel veel) geld verdienen maar geen  
medewerkers opeten hè, enkel eten vanuit de kantine'.  
De kannibalen beloven niemand lastig te vallen.  
Enkele weken later komt de grote baas bij hen en zegt:  
'Jullie hebben heel goed gewerkt, maar wij missen een kuisvrouw, weten Jullie 
daar soms meer van'?  
'Neen'! zeggen ze allemaal en zweren dat ze er niets mee te maken hebben.  
Wanneer de baas weg is vraagt het stamhoofd:  
'Wie is hier dat kieken die de kuisvrouw opgegeten heeft'?  
Een van hen steekt zijn vinger op en zegt met een heel fijn stemmeke: 'ik, chef'  
Het stamhoofd: 'Stom kieken, sinds 4 weken eten wij niets anders dan  
Managers, adviseurs en ingenieurs omdat die niemand mist en gij moet 
natuurlijk nu juist iemand opeten die werkt !!!'
 
-Loopt een man op de wallen. ziet ie een leuk hoertje staan, tikt op het raam an 
vraagt:"hoeveel kost dat?" het hoertje antwoord "dat is 50 euro" waarop de 
man antwoord:"dat is goedkoop voor dubbelglas!!"

WIJKMEESTERUITSTAP 
Om het werkjaar vol goede moed te kunnen beginnen gaan uw 
wijkmeesters op vrijdag 7 september een beetje “teambuilden”. 
Eerst gaan we een lijntje uitgooien om daarna te genieten van een lekkere 
BBQ. De wijkmeester met de meeste vissen mag zich het ganse jaar het 
“vismenneke” noemen. 
 

BEDRIJFSBEZOEK 
De eerste activiteit van het nieuwe jaar voor onze leden vindt plaats op 
vrijdag 14 september. 
We brengen dan een bezoek aan de logistieke magazijnen van IKEA in 
België. 
In deze immense hallen zullen we 
rondgeleid worden door wijkmeester Fred. 
Voor dit bezoek heeft IKEA uitzonderlijk, 
eenmalige toestemming gegeven. 
Wie wil genieten van dit uniek 
bedrijfsbezoek betaalt voor 12 september 
slechts 2€ aan zijn wijkmeester. Drankje 
inbegrepen. 
Wij vertrekken om 19u 00 met de wagen 
aan St Baaf. 
 

BUURTBORREL 
Voor de eerste keer organiseert uw KWB een buurtborrel. 

Op zaterdag 29 september zal een 
“mobiele KWB” door Eversel trekken. 
Op enkele vaste standplaatsen zullen aan 
al de inwoners van Eversel een drankje en 
aan de kinderen een ijsje worden 
aangeboden. 
Aan deze KWB stand kan je ook alle info 
omtrent onze vereniging bekomen. Je kan 
zelfs lid worden op deze buurtborrel en 
genieten van alle activiteieten en 
voordelen die uw KWB te bieden heeft.  

Wij vertrekken om 13u 30 met onze mobiele installatie. 
Oogjes en oren open op deze zaterdag. 



WERELDMISSIEHULP 

KWeBBeR 
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Zaterdagvoormiddag 29 september is er weer de jaarlijkse omhaling van 
kleren voor Werelsmissiehulp. 
Dank U voor het tijdig klaarzetten. 
 

CAFE  MANGE 
Ook dit jaar worden onze leden 
en hun gezin weer verwend. 
Zo kan er weer worden 
ingeschreven voor een lekkere, 
gezonde maaltijd op 5 oktober 
in ST Baaf. 
Net als de andere jaren wordt 
er door uw wijkmeesters weer 
een volledig middagmaal 
klaargestoomd. 
Inschrijven kan bij uw 
wijkmeester voor  
28 september. Prijs bedraagt 
per volwassene 7€ terwijl onze 
kleintjes tot 12 jaar kunnen 
meegenieten voor slechts 4€. 
Wij beginnen om 19u 00 met 
een GRATIS APPERITIEF. 
Na het lekkere eten kan er nog rustig worden nagekaart met een frisse pint. 
Alvast smakelijk eten toegewenst. 
 

LACHEN 
-Een man komt bij de psychiater en de dokter vraagt hem wat zijn probleem is.  
De man antwoord: “Ik ben getrouwd met een oerlelijke vrouw, brrrrrr, gewoon 
voor het geld”.  
De dokter vraagt: “Maar wat is uw probleem dan?”  
Antwoord: “Ik heb gisteren de lotto gewonnen.”
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