
PROVINCIALE WANDELDAG 
De provinciale wandeldag van KWB – KAV gaat dit jaar door te Mopertingen 
op zondag 15 oktober 2006. 
Afstanden 4,5 km, 9 km, 15km en 24 km. (4,5 km is geschikt voor buggy’s en 
rolstoelen.) 
Inschrijven in het parochiecentrum van 8u tot 15u  
.Leden en gezinsleden €1,00. Niet leden €1,50. 
Samen vertrekken kan aan St Baaf om 13u 30. 
 

ONTBIJTKORVEN 
Op zondag 05 november kan je weer genieten van een lekker ontbijt op bed. 
Die dag zullen scouts, KAV en KWB weer op pad gaan om honderden 
ontbijten rond te brengen in Eversel en omstreken. 
De opbrengst gaat integraal naar de 11-11-11 actie. 
De komende dagen en weken zal je zeker nog horen van dit prachtige 
initiatief. 
 

SINTERKLAAS 
De tijd van de goede Sint is weer in aantocht. 
Deze maand zullen onze KWB-ers weer rondkomen met “ de bors”. Met uw 
vrije bijdrage kan de jaarlijkse rondgang en het grote Sinterklaasfeest in  
St Baaf telkens weer doorgaan. 
De rondgang zal doorgaan op 10-11-12 en 17-18-19 november. 
De juiste route zal op het gepaste tijdstip nog worden medegedeeld. 
Op vrijdag 24 november gaat het wervelende optreden weer door voor Variant. 
Tal van Everselse verenigingen nemen weer deel aan deze avond voor onze 
mindervalide medemens. 
Het grote Sinterklaasfeest zal dit jaar doorgaan op zondag 26 november. 
 

LACHEN 
Een paar vrouwen staan op straat te kletsen, zegt de ene: "Mijne man is 300 
procent impotent". Waarop de andere: "Ge kunt toch maar voor honderd 
procent impotent zijn ?"  
Antwoord de eerste: "Jaja, da was hem al, maar nu is hij van de trap gevallen 
en hij heeft zo zijn middenvinger gebroken en een stuk van zijn tong gebeten" 
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AGENDA 
 

Oktober: 
 
Woensdag 04-10-06: Inschrijving griezeltocht 
Zaterdag 07-10-06: Ophaling kledij voor wereldmissiehulp 
Vrijdag 06-10-06: Café mangé 
Maandag 09-10-06: Inschrijving griezeltocht 
Woensdag 11-10-06: Inschrijving griezeltocht 
Zaterdag 14-10-06: Hulp op Jumpin Beach Fuif 
Woensdag 18-10-06: Inschrijving griezeltocht 
Zaterdag 28-10-06: Wereldberoemde griezeltocht 
 
November: 
 
Vrijdag 03-11-06: Samenaankoop wijn 
Zondag 05-11-06: Ontbijtkorven 11-11-11 actie 
10-11-12 November: Rondgang van de Sint 
17-18-19 November: Rondgang van de Sint 
Vrijdag 24-11-06: Optreden vaar Variant 
Zondag 26-11-06: Sinterklaasshow in de zaal 
 
 

LACHEN 
 
-Er was eens een koppel dat 20 jaar getrouwd was.  
Iedere keer als ze de liefde bedreven drong de man er op aan om de lichten uit 
te doen.  
Na 20 jaar begon de vrouw dat vreemd te vinden en ze besloot om die 
gewoonte eens te doorbreken.  
Op een nacht, tijdens een wilde vrijpartij deed ze bijgevolg plots de lichten 
eens aan.  
Ze keek naar beneden en zag dat de man een vibrator vasthield.  
Onthutst schreeuwt ze: “Wel, impotente klootzak, hoe kun je me al die  
jaren zo misleiden en beliegen, hopelijk heb je er een goede verklaring voor!!!  
De man kijkt haar recht in de ogen en zegt kalm:  
”Ik zal het je uitleggen, als jij me vertelt waar onze kinderen vandaan 
komen...”

SAMENAANKOOP WIJN 
Voor de eerst keer organiseert  uw 
KWB een samenaankoop van wijn. 
Uw KWB geeft je de kans om een 
partij wijn aan te schaffen tegen een 
zeer schappelijke prijs. 
Op vrijdag 3 november om  
19u 00wordt er een degustatie avond 
georganiseerd, waarbij 4 rode en 
 4 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 5€ 
 

GRIEZELTOCHT 
Op zaterdag 28 oktober zullen onze 
bossen weer krioelen van allerlei 
griezels en andere angstaanjagende 
wezens. 
Wil je aan den lijve ondervinden wat 
deze griezels allemaal met je kunnen 
doen kom je dan zo vlug mogelijk 
inschrijven voor onze  
6de griezeltocht. 
Deze inschrijving is verplicht en 
gaat door op 4-9-11 en 18 oktober 
vanaf 19u 00 in de cafetaria van St 

Baaf. Verdere uitleg en reglement van onze griezeltocht zijn te verkrijgen 
op deze inschrijvingsdata.  
Aan al de wandelaars wordt er gratis spek en eieren aangeboden. 

ewenst. Veel griezelgenot toeg


