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Dit jaar start uw KWB met een nieuwe 
activiteit. 
Voor de sportievelingen en voor de 
minder sportievelingen organiseren we 
dit jaar een cursus Nordic Walking. 
Deze lessen gaan door op 8-15-22 en 29 
november van 10u  tot 11u30. 

 Deelnameprijs bedraagt €40. 
Inschrijven kan bij uw wijkmeester of  bij 
Neven Roger, Padbroekweg 5.  
(Tel 011/ 42 13 72)  voor 5 november. 

Alle verdere info vindt je op bijgevoegde blaadje. 
 

11-11-11 ACTIE 
Net als de vorige jaren organiseert uw KWB 
samen met KAV en de Scouts hun jaarlijkse 
ontbijtservice.  
Op zondag 16 november kan je weer genieten 
van een ontbijtkorf, gevuld met allerlei 
lekkers. Prijs bedraagt slechts 5€. 
Deze actie is ten voordele van 11-11-11. Je 
kan er alles over lezen in bijgevoegde folder. 
Op 25 oktober zullen de scouts ook nog van 
deur tot deur gaan om bestellingen op te nemen. 

Iedereen alvast bedankt voor de steun. 
 

LACHEN 
Vader zit met twee zoons en dochter aan tafel. Zegt de ene zoon:  
"Pa, ik ben homofiel."  
Waarop zijn andere zoon antwoord:  
"Ik ook!"  
"Godverdomme!, houdt er dan niemand meer van vrouwen?"  
"Ja, ik wel," zegt zijn dochter. 
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AGENDA 
 
 
 
Oktober 2008 
 
Vrijdag 10-10-08: Ons restaurant 
Zondag 19-10-08: Provinciale wandeldag 
Zaterdag 25-10-08: Griezeltocht  
 
November 2008 
 
14-15-16 november: Sint in de straten 
Zondag 16-11-08: 11-11-11 actie – ontbijtkorven 
21-22-23 november: Sint in de straten 
Vrijdag 28 november: optreden voor Variant 
Zondag 30-11-08: Groot Sinterklaasfeest 
 
 

LACHEN 
-Twee ouders zitten op te scheppen over de intelligentie van hun zoontjes.  
Zegt de ene: "Mijn zoon kon met 8 maanden al lopen.  
Zegt de ander: "O ja, de mijne was zo intelligent om zich te laten dragen!" 
 
-Een man zit in de sauna.  
Opeens gaat er een mobieltje af en de man tegenover hem haalt zo een 
mobieltje uit z’n kont en gaat rustig zitten bellen.  
Even later gaat er weer een mobieltje af en haalt de man naast hem een  
mobieltje uit z’n kont en gaat ook rustig zitten bellen.  
Dus die man denkt: Nou zeg, ik ben ook niet meer bij de tijd, iedereen haalt  
hier mobieltjes uit z’n kont.  
Dus de man loopt naar de wc, pakt een strook wc-papier, maakt een bol ervan  
Met een lange sliert eruit (dat uit z’n kont hangt) en loopt trots de sauna  
weer in.  
Dus zegt iemand: ‘Wat heb jij dan uit je kont hangen!?’  
’O,’ zegt de man, ‘ik geloof dat ik net een fax binnen krijg! 
 

JUMPIN BEACH FUIF 
Net als tal van andere verenigingen gaan de KWB-ers 
ook dit jaar weer helpen op de Jumpin beach fuif. De 
opbrengst van deze grootse fuif met top DJ’s is bestemd 
voor de jeugdwerking in Eversel. 
 
 
 

GRIEZELTOCHT 
De inschrijvingen van onze griezeltocht zijn al een tijdje aan de gang. 

Wil je nog genieten van een avondje 
onvervalst griezelen, kom u dan zo vlug 
mogelijk inschrijven. 
Deze inschrijvingen gaan door in het 
cafeteria van St Baaf  
Inschrijvingsdata zijn nog 8 en 13 
oktober van 19u 00 tot 21u00. 
Inschrijven kost u de luttele som van €8.  
Hiervoor kan je griezelen, draculabloed 
drinken, heksenbrij nuttigen en na de 
tocht krijg je nog spek met eieren 
aangeboden. 

Niet voor gevoelige zielen. 
 

SINTERKLAAS 
De dagen beginnen te korten. De nachten worden al een beetje frisser. 
Zo gaan we stilletjes aan naar het feest van de goede Sint toe. 
In november beginnen we met onze rondgang. Op vrijdag 28 november 
hebben we het feest van de Sint voor Variant, terwijl op zondag  
30 november het groot Sinterklaasfeest doorgaat in de zaal van St Baaf. 
Maar eerst komen onze KWB-ers nog rond met de “bors”. 
Met deze rondhaling financiert  KWB-Eversel de jaarlijkse rondgang en 
het grote feest met cadeautjes in de zaal. 
We hopen dat het Sinterklaasfeest nog vele jaren kan doorgaan in 
Eversel. 
Bij deze omhaling krijg je dan ook de juiste stratenverdeling van de 
rondgang. 
Alvast bedankt 
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