Voorbije activiteiten
1. Gespreksavond – kaartcafé
Met bijna zestig mensen waren we getuigen van de uitleg
van Willy Vanlook. We weten nu dat Stal ooit een
voornaam dorp was, maar nu voor de overheid blijkbaar
een vergeten gehucht. We kennen nu de oorsprong van
onze straatnamen. Bedankt voor het opzoekingswerk en
het meedelen aan ons.
De mensen die even zijn blijven plakken, hebben de sfeer
kunnen opsnuiven van onze maandelijkse praat- en
kaartcafé.
2. Hobbybeurs.
Op zondag 16 maart konden we weer de hobby’s van een
zeventien mannen komen bewonderen. De aanwezigen
waren vol lof over het aangebodene. De taarten en de
broodjes waren vlug op. Bedankt aan alle hobbyisten en
ook bedankt voor jullie bezoek. Binnen twee jaar misschien
een volgende uitgave van deze activiteit. Wie heeft een
tip om meer mensen aan te trekken?
Komende activiteiten:
1. Praat- en kaartcafé
Op 8 april verwachten we jullie weer voor de ontspannende
kaart of praatavond. Iedereen van harte welkom.
2. Rondleiding ZOO Antwerpen backstage
Natuurlijk staan de dieren centraal. Maar de ZOO is ook
een groot bedrijf waar er achter de schermen heel wat in

beweging is. Tijdens de rondleiding ZOO backstage krijgt
u een duidelijk beeld van wat er zoal komt kijken bij het
beheer van een dierenpark.
Backstage?
U gaat waar geen bezoeker anders komt:
het
zeeleeuwenverblijf, de privévertrekken van de tijgers, de
operatiekamer van dierenarts Francis, … Een boeiende trip
backstage voor wie geïnteresseerd is in de werking van
een dierentuin. Voor en na de rondleiding kunt u nog een
bezoek brengen aan het park. Let wel op: voor de
rondleiding vraagt men de leeftijd van +12 jaar.
KWB-Stal nodigt jullie uit om dit unieke bezoek mee te
maken.
We vertrekken op zaterdag 10 mei om 8.30 u. aan het
station van Korspel. Terug rond 19.30 u.
In Antwerpen gaan we rustig rondwandelen in de Zoo en
gebruiken we onze picknick.
Om 13.00 u. verzamelen we voor de rondleiding: De Zoo
Backstage !
Enkele gidsen nemen ons anderhalf uur mee achter de
schermen van de zoo.
De eerste 40 inschrijvers kunnen mee. We vragen voor de
treinreis (heen en weer), de inkom in de Zoo, de
rondleiding met gidsen voor leden van KWB-Stal 20 euro
(dit is geen vergissing!!!). Niet leden mogen mee aan 25
euro , als er nog plaats is.

Dus dadelijk inschrijven en betalen is de boodschap.
Inschrijven bij: Eugene
Lemmens,
Heerbaan
347,
011/429938 of 0499/403496
of via josthonissen@hotmail.com
Betalen: bij inschrijving of via BE94 7845 1727 0714
met vermelding: ZOO
2. Planning van volgend jaar.
Binnenkort gaan we het programma van volgend werkjaar
opstellen. Heb jij een voorstel? Wel deel het ons mee. We
gaan proberen er zoveel mogelijk rekening mee houden.

-----------------------------------------------------------Wij willen deelnemen aan de reis naar de Zoo
Backstage.
Naam: ……………………………… straat:...……………………lid ? ………
Naam: ……………………………… straat:.. ……………………lid ? ………
Naam: ……………………………… straat: ..……………………lid ? ………
Naam: ……………………………… straat:...……………………lid ? ………
Naam: ……………………………… straat: ..……………………lid ? ………
Denk eraan: je hele gezin (de inwonenden) zijn lid van
KWB-Stal.
De definitieve inschrijving telt pas na betaling van de
deelname prijs.

