
AGENDA 
 

September: 
 
Vrijdag 08-09-06: Wijkmeesteruitstap 
Donderdag 21-09-06: Inschrijfavond cursus rijbewijs 
 
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 
Woensdag 18-10-06: Inschrijving griezeltocht 
Zaterdag 28-10-06: Wereldberoemde griezeltocht 
 
 

GRIEZELTOCHT 28-10-06 
 

LACHEN 
-Er wordt geklopt aan de hemelpoort.  
Sint Pieter ziet door het venster van de poort een man staan. Als hij de poort 
opendoet is de man echter verdwenen. Even later wordt er weer geklopt.  
Dezelfde man staat voor de deur en ... weer verdwijnt hij.  
Sint Pieter roept hem na : " Ben je met mijn voeten aan 't spelen ?"  
"Nee", klinkt het ver weg," ze proberen me te reanimeren" 
 
-De eigenaar van een apotheek komt binnen en vindt een kerel leunend tegen 
de muur. De eigenaar vroeg de bediende: Wat is er gebeurd met die man daar 
tegen de muur?"  
De bediende antwoordt: Hij kwam hier deze morgen iets halen voor zijn hoest. 
Ik kon de hoestsiroop niet vinden, Daarom gaf ik hem een volledige fles 
laxeermiddel."  
De eigenaar sperde verschrikt zijn ogen, en schreeuwde "U kunt een hoest niet 
met een fles van laxeermiddel behandelen !" De bediende antwoordt kalm: 
"Natuurlijk kunt u dat. Bekijk hem. Hij durft niet meer hoesten " 
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CAFE MANGÉ 
Op vrijdag, 6 oktober gaan we onze leden en hun gezin weer eens lekker 
verwennen. 
Die dag kunnen ze weer aanschuiven om een lekkere maaltijd te 
verorberen in de grote 
feestzaal van St Baaf. 
Wat de pot dit jaar schaft, 
gaan we nog niet 
verklappen. Maar net als 
de vorige jaren zal er ook 
dit jaar weer een 
viergangen menu worden 
geserveerd.  
Inschrijven voor deze 
heerlijke maaltijd kan bij je 
wijkmeester voor  
01 oktober. Deelnameprijs 
bedraagt 7€ voor een 
volwassene en 4€ per kind. 
Wij beginnen deze 
culinaire avond om 19u 00 met een receptie. 

-Gratis aperitief- 
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CURSUS RIJBEWIJS 
Inschrijfavond: 21 september 2006 van 19u00 tot 
21u 00 in de Kring 
Lesdata: 09-10-12-13-16-17 oktober, telkens van 
19u 30 tot 22u 00 
Plaats:  De Kring (G. Gezellelaan 13 - Heusden 
Inlichtingen: Jos Moons (011 43 11 67) 
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GRIEZELTOCHT 
2 Jaren geleden 
werden de bossen 
in Eversel onveilig 
gemaakt door 
allerhande 
gespuis. Trollen, 
zombies, 
gedrochten en 
heksen dwaalden 
door de bossen. 
Maar even plots 
als ze toen  zijn 
verdwenen, 
duiken ze nu weer 
op. 

Al een tijdje worden er in en om Eversel allerlei angstjagende geluiden 
gehoord.  
Hoog tijd dus om onze bossen te zuiveren van deze kwelduivels. 
Iedereen die zich geroepen voelt om aan deze gevaarlijke taak deel te nemen, 
kan zich aanmelden op één van onze inschrijvingsdata. 
Inschrijven kan op 04 – 09 - 11 of 18 oktober in de cafetaria van St Baaf vanaf 
19u 00. Deelnameprijs bedraagt 7€.  
Hiervoor kan je griezelen, bibberen, gillen, angsten doorstaan en verschrikken. 
Na dit alles te hebben doorstaan wordt er aan alle ingeschreven deelnemers 
gratis spek en eieren aangeboden. 
Deze fascinerende tocht door de bossen gaat door op zaterdag 28 oktober en 
de eerste groep mag vertrekken om 19u 00. 
Kinderen zijn om evidente redenen niet toegelaten. 
Veel griezelgenot toegewenst.  
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