Voorbije activiteiten:
1. Fiets-foto-zoektocht
Van de 25 deelnemers waren er 18 die hun invulblad hebben
binnengebracht. Waar zijn de anderen gebleven? Hopelijk
hebben ze de weg naar Stal terug gevonden. Op vrijdag 22
september hebben we de deelnemers beloond met mooie en
talrijke prijzen. Hopelijk maken ze reclame voor een volgende
deelname.

2. Cursus Photoshop:
Op maandag 23 september zijn er 7 moedigen begonnen om
photoshop onder de knie te krijgen. François Reynders gaat ons
hierbij begeleiden. We zijn benieuwd welke mogelijkheden er
allemaal in dat programma zitten.

3. Praat- en kaartcafé
Ook deze avonden zijn opnieuw opgestart. Telkens de tweede
dinsdag van de maand kunnen we ons komen ontspannen met de
kaarten of rustig keuvelen met vrienden en vriendinnen. Kijk
naar de volgende data en voel je welkom.

Komende activiteiten:
1. Praat- en kaartcafé
Dinsdag 8 oktober is er weer een kans om je te komen
ontspannen. Gooi de stress van de maand van je af en kom naar
het cafetaria tussen 20 en 23 uur.

2. GPS-Wandeling.

Op zondag 20 oktober wandelt Stal met een GPS rond. Dit
toestel geeft een extraatje aan het buiten zijn. Jong en oud,
volwassen en kind, iedereen kan eraan deelnemen. We
verwachten jullie die zondag (20/10) vanaf 13.30 u. in het
cafetaria. Na de wandeling wacht je een lekkere verrassing.

3. Gespreksavond
Op dinsdag 12 november houden we een korte gespreksavond
met als thema: WATT MET JE LAMPEN.
Door je verlichting aan te passen kan je elektriciteitsverbruik
drastisch dalen. Toch kiezen we met z'n allen nog steeds voor
ouderwetse en inefficiënte technologie. Een plafond vol
brandende halogeenspots komt overeen met een microgolfoven
die permanent opstaat. Geen goed idee toch!
Kwb selecteerde lesgevers die je tijdens een avondvullende
infosessie op sleeptouw nemen. Na afloop van de sessie kunnen
de deelnemers grootverbruikers in hun eigen woning
identificeren en weten ze hoe deze te vervangen. Elke
deelnemer krijgt ook een kortingsbon waarmee hij/zij aan
speciaal kwb-tarief lampen kan aankopen bij Massive / Philips
Light Galleries.
Het jaarprogramma van KWB-Stal.
-Vanaf 23 september: elke maandag: cursus photoshop
-elke eerste donderdag: bestuursvergadering
Dinsdag 10 september:
Zondag 15 september:
Vrijdag 20 september:
Zondag 22 september:
Dinsdag 8 oktober:

Kaart- en praatcafé
slot van zoektocht
prijsuitreiking zoektocht
startviering parochie
kaart- en praatcafé

Zondag 20 oktober:
Dinsdag 12 november:
zaterdag 30 november:
dinsdag 10 december:
dinsdag 7 januari:
Vrijdag 10 januari:
Zaterdag 11 januari:
Dinsdag 14 januari:
Vrijdag 24 januari:
Zondag 2 februari:
Dinsdag 11 februari:
Vrijdag 21 februari:
Dinsdag 11 maart:
Zondag 16 maart:
Zondag 6 april:
Dinsdag 8 april:
Zaterdag 12 april:
Zondag 13 april:
Zaterdag 10 mei:
Dinsdag 13 mei:
Vrijdag 6 juni:
Dinsdag 10 juni:
Zondag 15 juni:
Zondag 15 juni:
Zondag 28 september:

GPS-tocht
gesprek: Watt met je lampen
kaart- en praatcafé
kindercakeparty met bezoek
van de Sint
opbouw van de kerststal
kaart- en praatcafé
afbreken van kerststal
einde samenaankoop stookolie
Heimdalvuur
kaart- en praatcafé
Parochiale receptie
Gezinsviering
kaart- en praatcafé
Quizavond
kaart- en praatcafé
Hobbybeurs
Solidariteitsmaaltijd
kaart- en praatcafé
Palmtocht
provinciale wandeling
bezoek aan ….
kaart- en praatcafé
einde samenaankoop stookolie
kaart- en praatcafé
jaar-planningsdag
Start van de fiets-fotozoektocht
speelstraat XXL
Parochiefeesten

