Voorbije activiteiten
1. Gespreksavond – kaartcafé
10 juni: kaart- en gespreksavond voor de laatste keer dit
seizoen. Hopelijk vinden we samen andere kandidaten voor
de fameuze ‘tweede dinsdagavonden’. Maak reclame en
breng vrienden en vriendinnen mee.
2. Samen aankoop van stookolie.
Het was een zachte winter dit jaar. Dit merkten we aan de
samenaankoop van de stookolie. Er waren maar enkelen die
hun lidgeld dubbel en dik terug verdiend hebben. 9 januari
is de volgende afsluiting.
Komende activiteiten:
1. Fiets-foto-zoektocht.
Naar jaarlijkse gewoonte richten we ook dit jaar weer een
fiets-foto-zoektocht in. Het is een ontspannende tocht
voor de minder goede vakantiedagen of zelfs bij de hete
dagen. Je komt op plaatsen, waar je anders nooit iets
moois gezien hebt. Alle deelnemers die hun invulblad
binnen brengen en aanwezig zijn op de uitreiking, krijgen
een prijs. Voor 7 euro kan je je enkele dagen amuseren.
Maar dit jaar is er iets nieuws: alle leden krijgen gratis
één deelnemingsformulier cadeau. We hopen dat we jullie
hierdoor kunnen stimuleren om eens sportief deel te
nemen. Bijkomende boekjes met deelnemingsformulieren
kan je bekomen bij Eugene Lemmens Heerbaan 347 of bij
Robert Leyssens Mathias Geysenstraat 27.

FIETSFOTOZOEKTOCHT
KWB-STAL
30 juni t/m 15 september 2014
Afstand : ongeveer 20 km
Deelnemingsformulieren te bekomen bij :
Eugène Lemmens, Heerbaan 347, 011/42 99 38
Robert Leyssens, Mathias Geysenstraat 27, 011/42 40 34
Of op de pastorie tijdens de openingsuren
Kostprijs 7 € per formulier
Prachtige prijzen
Prijsuitreiking :
vrijdag 19 september 2014 om 20.00 u.
in de cafetaria van de parochiezaal
www.kwbstal.be

2. Voorlopige programmatie voor volgend werkjaar. --10/09/2014 : woensdag : streekvergadering in Eversel (19h30.
15/09/2014 : maandag : einde fietsfotozoektocht.
17/09/2014 : woensdag : opleidingsavond ivm de “bakcursus” van KWB.
21/09/2014 : zondag 10h30 startdag Parochie.
26/09/2014 : vrijdag 20h, prijsuitreiking fietsfotozoektocht.
28/09/2014 : zondag : Parochiefeesten + speelstraat XXL. Ook
volksspelen zorgen voor de volwassenen.
11/10/2014 : zaterdag GPS-wandeling.
In 11/2014 : gezamenlijke actie KWB : gsm inzamelactie (plaatsen van
“box” op centraal punt). (24/11 t/m 7/12)
29/11/2014 : zaterdag, kindercakeparty.
09/12/2014 : dinsdag, Kerststal plaatsen.
06/01/2015 : dinsdag, afbreken kerststal.
09/01/2015 : vrijdag, aankoop stookolie.
10/01/2015 : zaterdag, Heimdalvuur.
23/01/2015 : vrijdag, parochiale receptie.
01/02/2015 : zondag, gezinsmis 10h30.
27/02/2015 : vrijdag, quizavond 20h.
15/03/2015 : zondag, nationale wandeldag in Engsbergen
22/03/2015 : zondag, solidariteitsmaaltijd.
28/03/2015 : zaterdag, palmtocht
25/04/2015 : zaterdag, uitstap (bezoek aan ….)
30/05/2015 : zaterdag, bestuursfeest.
05/06/2015 : vrijdag, aankoop stookolie
07/06/2015 : zondag, planningsvergadering.
25/09/2015 : vrijdag, uitreiking prijzen fietsfotozoektocht
27/09/2015 : zondag, parochiefeesten
Iedere 2de dinsdag v/d maand : praatcafé (09/09, 14/10, 11/11, 09/12,
13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06)
Dit jaar cursus Photoshop zal doelgericht zijn met het bewerken van
eigen foto’s, dient nog vastgesteld worden.
Vergaderingen : iedere 1ste donderdag v/d maand om 20h (04/09 (Erik),
02/10 (Eugène), 06/11 (Fernand), 04/12 (Jos), 08/01 (Henri), 05/02
(Robert), 05/03 (Erik), 02/04 (Eugène), 07/05 (Fernand),
planningsvergadering op zondag 07/06

