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Zaterdag 25 oktober 2008 
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Alle duivels, trollen en 
heksen zullen hun 

krachten bundelen,om de 
mensen de stuipen op het 

lijf te jagen. 
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AGENDA 
 

MEI 
 
Zaterdag 10-05-08: Te voet naar Scherpenheuvel 
Vrijdag 30-05-08: Startdag KWB-Limburg 
Zaterdag 31-05-08: Programmatiedag 
 
JUNI 
 
Zaterdag 14-06-08: Zeevissen 
 
 

LACHEN 
-Een vrouw heeft een chihuahua. Op de rug van het hondje groeit maar steeds 
een rare pluim. Hoe vaak de vrouw de pluim ook afknipt, hij blijft even hard 
weer terugkomen. Dan gaat de vrouw naar de drogist voor ontharingscrème. 
De drogist geeft haar een potje en zegt dat ze na het opsmeren een paar uur 
haar armen niet omlaag mag doen. 'O, maar het is niet voor mijn oksels,' zegt 
de vrouw: 'Het is voor mijn chihuahua.' 'In dat geval,' zegt de drogist, 'mag u 
een week niet fietsen.' 
 
-Een dom blondje heeft helemaal geen ervaring met het paardrijden, maar toch 
besluit ze het op een dag te proberen. Ze stapt vol zelfvertrouwen op het paard, 
dat meteen begint te galopperen. Even houdt het domme blondje stand maar al 
snel gaat het paard wilder en wilder. Het domme blondje grabbelt snel naar de 
manen van het paard maar schuift verder naar beneden. Het paard loopt maar 
verder en houdt geen rekening met de benarde situatie van het domme blondje, 
het gaat onverstoord verder. Het domme blondje zakt al snel naar onder en 
hangt nu aan de buik aan de onderkant van het paard. Het domme blondje 
dreigt haar bewustzijn te verliezen op het moment dat , wonder boven wonder, 
de directeur van de supermarkt er aan komt en de stekker uittrekt! 
 
-Twee vertegenwoordigers, die in een wegrestaurant hun lunch gebruiken, 
komen met elkaar aan de praat. "Waar handelt u in?" vraagt de een.  
"In condooms."  
"Maar waarom hebt u dan uw dochter bij u ?" "Dat is mijn dochtertje niet. Dat 
is een klacht van een klant." 

SCHERPENHEUVEL 
Verleden maand in uw KWeBBeR: 

 
Op zaterdag 10 mei omstreeks 06u 00 kan je weer meewandelen met 
onze KWB naar Scherpenheuvel. 
Onderweg wordt een natje voorzien. Sterke koffie met…. 
Voor boterhammekes met eike moet ge zelf zorgen. 
Er is vervoer voorzien voor onze bedevaarders van Scherpenheuvel naar 
Eversel. 
Oud, jong, man en vrouw zijn welkom op deze tocht 
Het verleden heeft al aangetoond dat deze wandeltocht haalbaar is voor 
iedereen met een klein beetje doorzettingsvermogen. 
 

En zeg nu niet dat je het vergeten waart 
 

ZEEVISSEN 
Sinds verleden week zijn er in de verre omtrek van 
Eversel geen pillekes meer te verkrijgen tegen 
reisziekte. 
Reden: Onze stoere KWB-ers gaan zeevissen. 
Ze gaan de woelige baren trotseren en ganse 
scholen vis naar boven halen. 
We wensen hun veel succes, een behouden vaart, 
veel vis en een veilige thuiskomst. 
Enkel voor ingeschreven leden  
 

PROGRAMMATIEDAG 
Reeds enkele jaren gaan uw wijkmeesters in 
volledige afzondering, om het volgend KWB 
werkjaar voor te bereiden. 
Maar om het programma zoveel mogelijk aan de 
wensen van onze leden aan te passen, hebben we 
uw hulp nodig. 
Heb je wensen, suggesties of vragen, dan kan je 
altijd terecht bij uw wijkmeester of bij onze 
voorzitter Armand 011425296 of via mail: 
armandbaerts@skynet.be ) 
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