Voorbije activiteiten
1. Gespreksavond – kaartcafé
Op 13 mei werd er weer gelachen, geroepen, gedronken,
gevloekt, maar vooral plezier gemaakt door ‘de vaste
klanten’ van onze kaartavonden. Tot volgende keer.
2. Rondleiding ZOO Antwerpen backstage
Op zaterdag 10 mei om 8.30 u. stonden we met 40
personen, gepakt en gezakt klaar om de trein te nemen
naar Antwerpen. We waren verwittigd, dat de trein maar
tot Mol zou rijden. Daar moesten we op bussen
overstappen tot Herentals. Er waren werken bezig aan de
bovenleidingen. De jongeren hadden hier een speeltuig
gevonden (op de harmonica van de bus). In Herentals
moesten we even in de regen wachten op de volgende
trein. Daardoor waren we ongeveer een uur te laat in de
Zoo. Eén gids was reeds weg, maar werd terug geroepen.
De rondleiding was wel korter dan voorzien, maar erna
konden we genieten van de dieren en de tuin. Ook tijdens
de terugreis was het ‘een beetje reizen’. Trein, bus, trein,
auto. Maar we zijn allemaal veilig thuis gekomen. Hopelijk
hebben alle deelnemers zich toch geamuseerd. Volgende
keer hopelijk iets minder spanning tijdens de reis.
Komende activiteiten:
1. Praat- en kaartcafé
Op 10 juni verwachten we jullie weer voor de
ontspannende kaart- of praatavond. Probeer eens voor

deze laatste keer een vriend of vriendin mee te brengen.
Iedereen is van harte welkom.
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.

Vul onderstaand briefje in breng het binnen a.u.b.
-----------------------------------------------------------------

Ik heb aan volgende activiteiten meegedaan:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Voor het volgend werkjaar had ik graag volgende
activiteiten:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Ik ben bereid om mee te helpen bij de activiteit:
…………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………… adres: ………………………………
……………………………………………………………………………………………….

3. 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 6 juni 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 KWB-Stal hiervoor niet verantwoordelijk zal
stellen.
Handtekening ................………………………….

