Het bestuur van KWB-Stal wenst jullie
allemaal voor 2014:
-Een heel gezond en gelukkig jaar
-Een optimistische kijk op het leven
-Veel liefde en vriendschap om je heen
-Fijne activiteiten waar je iets aan
hebt.
Voorbije activiteiten
1.Praat- en kaartcafé:
Op dinsdag 10 december hadden we ons praat- en kaartcafé.
Voor de aanwezigen was het weer een gezellig moment. Ook in
2014 gaan we verder met deze ontspannende avonden.
Hopelijk komt er eens vers bloed naar die avonden. Iedereen,
lid of geen-lid, is welkom
2 Opzetten van de kerststal
Op dinsdag 10 december waren er weer heel wat helpende
handen om onze kerststal op te bouwen. Iedereen van harte
bedankt voor de hulp.
3. Photoshop
De deelnemers hebben het eerste deel (beginners) afgewerkt.
Nu op naar de gevorderden.

Komende activiteiten:
1. Heimdalvuur.
Op zaterdag 11 januari gaat weer het beroemde Heimdalvuur
door. Hou deze datum zeker vrij en nodig vrienden, geburen en
familie uit op dit gezellig uitje. De Vuurwerkmakers zullen weer
voor een uniek vuurwerk zorgen. We verwachten heel wat
mensen, die samen met ons komen meevieren en iedereen een
gelukkig nieuwjaar komen wensen. Bomen kan je brengen naar
de hoop naast de parochiezaal. Denk eraan: niet binnenrijden
met de wagen, maar afladen aan de poort en binnen dragen
a.u.b. We doen niet mee aan sluikstorten. Een extraatje voor de
leden: gebruik onderstaande bonnetjes om iets heerlijks te
komen drinken op het heimdalvuur.
2.Opbergen van kerststal en Praat- en kaartcafé:
Ook op dinsdag 7 januari vanaf 13.00 u. gaan we de kerststal
weer opbergen tot volgend jaar. We hopen weer op veel
helpende handen.
Die dag om 20.00 u. komen we terug samen in het cafetaria
voor onze veelgeprezen kaart- en praatcafé. Wie wil zich dit
jaar nog eens komen ontspannen ? Wie wil eens alle zorgen
vergeten? Kom dan op 7 januari vanaf acht uur naar de zaal
3. Cursus Photoshop
Nog elke maandagavond komen we met de tien samen in de
pastorij voor de verdere cursus. Ze hebben beslist om het
tweede deel (voor gevorderden) ook nog aan te pakken.
Binnenkort zullen er in Stal heel wat mooie foto’s te zien zijn.
François, nu reeds extra bedankt voor je geduld en kennis.

4. Samen aankoop van stookolie.
Wie wil besparen? Wie wil aan KWB verdienen? Wij allemaal.
Daarom gaan we weer samen stookolie aankopen aan
verminderde prijs. De leverancier en de prijs worden de laatste
week aan de geïnteresseerden mee gedeeld. Er zijn wel twee
voorwaarden, waar we ons zeker aan moeten houden: alleen
leden van KWB Stal of Koersel mogen hieraan deelnemen. Een
tweede voorwaarde: de bestelling moet TEN LAATSTE op
vrijdag 9 januari om 20.00 u. binnen zijn bij Jos (Heerbaan
396 of via josthonissen@hotmail.com). Je kan onderstaand
invulformulier gebruiken.
----------------------------------------------------Ik, ondergetekende, ……………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………..
Gemeente: …………………………Telefoon: …………………
bestel:………...............liter
gewone - Ultra stookolie, (schrappen wat je niet wilt)
en verklaar hierbij dat ik bij mogelijke betwisting (van
welke aard die ook moge zijn) KWB-Koersel of KWBStal hiervoor niet verantwoordelijk zal stellen.
Handtekening ................………………………….

