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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 30 oktober. 
Inschrijven kan vanaf maandag 11 en woensdag 13 oktober en de week erop 
op maandag 18 en woensdag 20 oktober tussen 19u00 en 21U 00. 
Voorinschrijven is verplicht. Er zal u een vertrekuur worden medegedeeld 
waaraan u zich stipt dient te houden. 
Inschrijven kost 6€. Kinderen zijn niet toegelaten op deze tocht. 
Na de griezeltocht wordt aan alle deelnemers nog spek en eieren aangeboden. 
 

KWB-KAV STARTFEEST 
Op zaterdag 9 oktober gaat het jaarlijkse startfeest van KWB en KAV door in 
St Baaf. Verdere info volgt nog. 
 

LEDENWERVINGSACTIE 
Wie zich op zondag 19 september naar de plaatselijke bakker in Eversel 
begeeft zal niet alleen een gratis Zondagskrant worden aangeboden, maar ook 
zullen uw wijkmeesters present zijn om u een broodzakje met gratis pistolet en 
folder aan te bieden. 
Tevens zullen ze op al uw vragen antwoorden in verband met KWB en in het 
speciaal de KWB-afdeling van Eversel. 
De werking kan alzo aan alle geïnteresseerden worden voorgesteld. 

 
       V.U.: KWB-Eversel                                                Heusden-Zolder 

 
E V E R S E L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café parlez et mange 
24-09-04 



AGENDA 
 

September: 
 
Vrijdag 10-09-04: Wijkmeestersuitstap. 
Zondag 19-09-04: Ledenwervingsactie. 
Vrijdag 24-09-04: Café parlé et mangé. 
 
Oktober: 
 
Zaterdag 09-10-04: Startfeest KWB-KAV. 
Zaterdag 16-10-04: Hulp op Jump Inn 
Zondag 17-10-04: Provinciale wandeldag. 
Zaterdag 30-10-04: Griezeltocht. 
 
 

WIJKMEESTERSUITSTAP 
Om het nieuwe werkjaar met volle goesting te kunnen beginnen gaan uw 
wijkmeesters hun batterijen nog eventjes opladen. 
Net als andere jaren blijft ook nu de bestemming geheim. 
Wijkmeesters die nog eens eventjes de bloemetjes willen buitenzetten aan 
het begin van weer een zwaar werkjaar kunnen zich inschrijven bij Baerts 
Armand en betalen hiervoor 3€. 
 

LACHEN 
- Ze rijden door een klein dorpje. Op een afgelegen plaatsje blijft het 
wagentje plotseling staan. 

Het spijt me, maar ik vrees dat we zonder benzine 
zijn gevallen, zegt hij. kom, lieveling laat ons de 
tijd wat inkorten. 
Zij opent haar boodschappentas en haalt er een 
grote fles uit. 
Ach, schatje, jij denkt ook aan alles. Wat zit 
daarin? Whisky, cognac? 
Het ene nog het andere: benzine!! 
 

- Vrouw tijdens, een echtelijke ruzie: 
Wat ik zeg doet er niet toe. Je moet luisteren naar wat ik bedoel. 

CAFE PARLE ET MANGE 
Vrijdagavond 24 september gaan onze wijkmeesters u en uw gezin  eens 
lekker verwennen. 
Er wordt u die avond een heerlijke warme maaltijd geserveerd.  
U kan zich tegoed doen aan lekkere soep, aardappelen, groenten vis of vlees 
en een nagerecht. 
KWB-leden en hun gezin mogen aan tafel komen om 19u 00. 
Inschrijven bij uw wijkmeester voor 17 september. 
Prijs voor volwassenen bedraagt 6€ en voor een kinderportie betaal je 3€. 
Smakelijk. 
 

LACHEN 
 - In en dorpscafé snoeven de gasten over de hoeveelheid bier die ze kunnen 
drinken. 
"Maar niemand kan toch een emmer bier na elkaar opdrinken" zegt plots een 
onbekende. Daarop kijkt hij de gasten aan en vervolgt: "Wie het kan, krijgt 
van mij 50€". 
"Leg dat geld maar op tafel" zegt een klein dik mannetje. De uitdager is 
verwonderd en om de kleine te ontmoedigen zegt hij er onmiddellijk bij: 
"Maar als je het niet voor mekaar krijgt ben je mij 50€ schuldig!" 
Het dikke mannetje aarzelt even. "Wacht" zegt hij, en hij loopt naar de koer. 
Kort daarop komt hij terug en zegt: "Ik neem de weddenschap aan!"  
Hij zet het op en zuipen en warempel heel de emmer wordt geledigd. Hij 
ontvangt dus van zijn uitdager 50€. 
Maar die wil weten wat ons dikkertje op de koer is gaan doen. 
"O" zegt die: "Ik heb het eerst eens met een emmer water geprobeerd en 't 
ging". 
 

BEZINNING 
 

GA NOOIT HEEN ZONDER GROETEN, 
GA NOOIT HEEN ZONDER ZOEN. 

WIE HET NOODLOT ZAL ONTMOETEN, 
KAN HET MORGEN NIET MEER DOEN. 

GA NOOIT HEEN ZONDER PRATEN, 
WANT DAN DOET EEN HART ZO'N PIJN; 
WAT JE 'S MORGENS HEBT VERLATEN, 

KAN ER 'S AVONDS NIET MEER ZIJN. 


