Voorbije activiteiten
1. Kinderzegen
Op zondag 2 februari nodigden we alle ouders, die hun
kindje hebben laten dopen van februari 2013 tot nu, uit op
een mooie viering in de kerk. Het was een fijne viering,
vooral verzorgd door Femma. Op naar de volgende editie
2. Praat- en kaartcafé.
Dinsdag 11 februari hadden we weer een ontspannende
avond. Op onze kaartavond werd er weer gelachen en
plezier gemaakt. Volhouden zo!
3. Quiz-avond.
Vrijdag 21 februari was er de jaarlijkse quizavond. Twaalf
groepen hebben zich die avond afgepeigerd op de vragen.
De sfeer was wel heel ontspannend. En iedereen die
meedeed kreeg prijzen. Bedankt voor de vele inspanningen
bij het voorbereiden, het presenteren, het verbeteren,
het tappen,….
Komende activiteiten:
1. Gespreksavond.
Na een jarenlang onderzoek verscheen het boek Koersel,
van Neusenberg tot Spiekelspade. Het viel op dat achter
vele Stalse straatnamen een hele geschiedenis verborgen
zat. Tijdens deze avond gaan we op zoek naar de
historische
achtergrond
van
straatnamen
als
Valentijnstraat, Kerstmisstraat, Overlanderstraat en heel
wat andere straten. Daarnaast zoemen we ook in op de
bijzondere relatie tussen Stal en de abdij van Averbode,

op de talrijke viskweekvijvers die er eeuwenlang gebruikt
werden, op schansen, molens, galgen…
Gedurende 1,5 uur zal Willy Vanlook aan de hand van
prachtige foto’s uit heden en verleden de geschiedenis van
Stal tot leven brengen.
We verwachten dan ook iedereen op dinsdag 11 maart om
19.00 u. in het cafetaria van de Parochiezaal te
Stal.Daarna kan men blijven plakken voor de praat- en
kaartavond van KWB-Stal.
2. Hobbybeurs
Op zondag 16 maart, wordt er in de parochiezaal van Stal
een hobbytentoonstelling ingericht. Alleen onze
MANNELIJKE verzamelaars, houtbewerkers, modelbouw,
fotografen, schilders, imkers, zilversmid en anderen
komen dan hun hobby voorstellen. Iedereen van harte
welkom. Maak a.u.b. een beetje reclame voor deze
activiteit. Maar vooral kom zelf eens kijken en breng je
bezoek maar mee, want wij hebben lekkere taarten in
voorraad.
Openingsuren: zondag van 10 tot 18 u.
Inkom is gratis.
3. Bezoek aan: BACKSTAGE IN DE ZOO
Wie heeft er ooit gedroomd om achter de schermen van
de zoo eens te mogen snuffelen? Wij allemaal denken we.
Wel: we krijgen die kans! Op zaterdag 10 mei gaan we met
de trein naar de Zoo in Antwerpen. In de voormiddag vrij

rondlopen. Om 13.00 u. wachten ons twee gidsen op om de
Zoo Backstage te gaan bezoeken. Daarna nog vrij bezoek.
Maar voor we de trein kunnen bespreken en het juiste
aantal gidsen bespreken, moeten we weten met hoeveel we
kunnen zijn. Daarom: wie wil meegaan op 10 mei naar
Antwerpen? In de prijs zit de treinreis, de inkom, de
rondleiding inbegrepen. Iedereen zorgt zelf voor zijn
picknick . De juiste prijs hangt af van het aantal
deelnemers, maar wie ons kent weet dat we steeds een
scherpe prijs bedingen (de kas komt ook tussen voor de
leden). Als er nog plaatsen over zijn, mogen niet-leden
natuurlijk ook mee.
Wil je zo snel mogelijk onderstaand formulier
binnenbrengen, zodat we verder alles kunnen regelen.
Bedankt voor het vertrouwen. Volgende maand meer en
hopelijk concretere gegevens.
-----------------------------------------------------------------

Wij: …………………………………………………………………………… willen
(onder voorbehoud) deelnemen aan de Zoo Backstage.
We schrijven in met ………………… personen.
De definitieve beslissing telt pas na de mededeling van
de prijs, uren ,…
Adres en handtekening:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

