
 

  

AGENDA 

OKTOBER 

05-10-2014 : Gezinswandeling 13u30 

06, 8, 13 en 15-10-2014 : Inschrijving Griezeltocht 

25-10-2014 : Griezeltocht 

NOVEMBER 

02-11-2014 : Ontbijtkorven actie 

14-15-16-21-22-23/11/2014 : Rondgang van de Sint 

28-11-2014 : Variant 

30-11-2014 : Sint in St Baaf 

 

 

 

 

 

Net als de vorige jaren organiseert KWB samen met Femma en de 

scouts de jaarlijkse ontbijtservice. Op zondag 2 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 11 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, vooral het huisnummer moet duidelijk zijn .          

Iedereen alvast bedankt voor de steun! 

                                                 

 

 

Ontbijtkorven actie voor 11-11-11 

 

URBAN MINING 

GRIEZELTOCHT 25 OKTOBER 

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

want voorinschrijving is verplicht!!! 

Inschrijven kan op maandag 6 oktober , woensdag 8 oktober , maandag 

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

cafetaria van St Baaf . 

 

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

NADIEN MOET JE JEZELF AANPASSEN AAN WAT ER VRIJ 

IS. 

                 
 

Ben je geïnteresseerd , wat er met je ingeleverde GSM gebeurd?             

Dan kan je dinsdag 14 oktober naar de witte zaal in Bolderberg gaan ,     

om 20 u start daar een infoavond .   

Er zullen 2 specialisten aanwezig zijn,                                                                  

1 van Recupel  , de firma die instaat voor                                                          

de verwerking van de GSM’s   en                                                                             

1 van Capata, een organisatie gespecialiseerd                                                      

in de gevolgen van mijnbouw en kinderarbeid  
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LACHEN 

 Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub. 

Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek Iedereen 

in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. MAN: "Hallo" VROUW: 

"Schat, ik ben het. Ben je op de club?" MAN: "Ja" VROUW: "Ik ben aan 

het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het kost maar 

1000 euro. Mag ik het kopen?" MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi 

vindt moet je het kopen." VROUW: "Ik ben ook nog even langs de 

Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2009 modellen gezien. Er was 

er eentje zo mooi." MAN: "Hoeveel kost ie?" VROUW: "80,000 euro" 

MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen." 

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar 

zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." 

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro." 

VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" MAN: "Doei, ik 

hou ook van jou." De man hangt op. .. De andere mannen in de 

kleedkamer kijken vol verbazing naar hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand 

van wie deze GSM is?" 
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