
Griezeltocht 
 
 
Ondertussen is het weeral 2 jaar geleden dat de bossen in Eversel onveilig werden 
gemaakt door allerlei gespuis. Heksen, trollen, duivels, wilde honden en ander 
vieselijk volk waren toen 
heer en meester in de 
omliggende wouden. 
Ondertussen komen er 
vanuit de bossen opnieuw 
allerlei geluiden die 
wijzen op een toename 
van ondergrondse 
activiteiten.  
Gevreesd wordt dat duivels gebroed en andere wezens zich opnieuw proberen 
meester te maken van ons bos.  
Hoog tijd dus om opnieuw tot de actie over te gaan en als tegenactie een 
griezeltocht te organiseren.  
Deze tocht zal doorgaan op zaterdag 23 oktober.  
Inschrijven kan vanaf woensdag 29 september , woensdag 6 oktober , maandag 
11oktober en woensdag 13 oktober tussen 19u00 en 20u 30 in het cafetaria     
van St Baaf  
Voorinschrijven is verplicht. Er zal u een vertrekuur worden medegedeeld 
waaraan u zich stipt dient te houden.  
Tijdens de tocht krijg je buiten de animatie ook nog vampierenbloed, heksenbrei 
en bij het binnenkomen in St Baaf spek met eieren. 
 
Inschrijven kost slechts 9 Euro.  
Maar voor kinderen onder de 12 jaar is deze tocht echt niet geschikt.                                                
 

Aangepast grapje 
 
In een museum staat een meisje te huilen voor een schilderij waarop 
bloeddorstige wolven een hert verscheuren. Een dame probeert het meisje te 
troosten. 
Wat een afschuwelijk tafereel hé? Zegt ze. 
Ja, huilt het meisje. Het is niet eerlijk! Dat kleine wolfje in de hoek heeft 
helemaal niets… . 
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AGENDA 
 

September: 
 
Vrijdag  03-09-10: Wijkmeestersuitstap 
Zaterdag 25-09-10: Omhaling wereldmissiehulp 
Woensdag 29-09-10: Inschrijving griezeltocht 
 
Oktober: 
 
Vrijdag 01-10-10: Café mangé 
Woensdag 06-10-10: Inschrijving griezeltocht 
Vrijdag 08-10-10: Samenaankoop wijn  
Maandag 11-10-10: Inschrijving griezeltocht 
Woensdag 13-10-10: Inschrijving griezeltocht 
Zaterdag 23-10-10: GRIEZELTOCHT 
 
 

Wereldmissiehulp 
 
Zaterdagvoormiddag 25 september is er weer de jaarlijkse omhaling van kleren 
voor Wereldmissiehulp.  
 

                .  
Lachen 

Op een dag besluit een echtpaar wat te gaan drinken op een terrasje. De man 
besteld een pintje en de vrouw vraagt aan de ober of hij sangria heeft.  
De ober antwoordt: Jazeker! Welke wilt u: witte of rode? 
De vouw vraagt: Wat is het verschil? 
Waarop de ober antwoordt: De kleur, mevrouw. 
 

Café mangé 
 
Vrijdagavond 1 oktober gaan onze wijkmeesters u en uw gezin eens lekker 
verwennen, met een heerlijke zelfgekookte warme maaltijd.                            
                                            
Er zal je een lekkere en volledige menu                                                
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 25 
september.  
Prijs voor volwassenen bedraagt 12 Euro        
en voor een kinderportie betaal je 6 Euro  
Alvast smakelijk eten gewenst. 
 
 

Samenaankoop wijn 
 
Reeds voor de vijfde keer organiseert uw KWB een samenaankoop van wijn.  
We geven je de kans om een partij wijn aan te 
schaffen tegen een zeer schappelijke prijs.                                     
Op vrijdag 8 oktober om 19u 30 wordt er een 
degustatie avond georganiseerd, waarbij 
verschillende rode en witte wijnen worden 
voorgesteld. Deze kan je proeven en desgewenst 
bestellen.  
Elke voorgestelde wijn wordt op een professionele 
manier van uitleg voorzien.  
Deze samenaankoop is een unieke gelegenheid om 
tegen de komende feestdagen een voorraad lekkere 
wijn tegen een schappelijke prijs aan te schaffen.  
De prijzen varieren tussen de 3€ en de 8€ per 
aangekochte fles.  
Voor de degustatie zelf betaal je 7€.  
Geef een seintje aan Rudi of Willy als je komt of schrijf in bij je wijkmeester 
voor 3oktober 
 

Bedankt voor het 
tijdig klaarzetten 
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