Programma:
10/09/2014
15/09/2014
21/09/2014
26/09/2014
28/09/2014

:
:
:
:
:

KWB-STAL 2014 - 2015

woensdag : streekvergadering in Eversel (19.30).
maandag : einde fietsfotozoektocht.
zondag 10.30 startdag Parochie.
vrijdag 20.00, prijsuitreiking fietsfotozoektocht.
zondag : Parochiefeesten + speelstraat XXL.
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28/03/2015
25/04/2015
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07/06/2015
25/09/2015
27/09/2015
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gezamenlijke actie KWB : gsm inzamelactie.
zaterdag, vanaf 14.00 kindercakeparty + Sint.
dinsdag, 13.00 Kerststal plaatsen.
dinsdag, 13.00 afbreken kerststal.
vrijdag, aankoop stookolie.
zaterdag, 19.00 Heimdaldrink.
vrijdag, 19.00 parochiale receptie.
zondag, gezinsmis 10.30.
bezoek aan Sint-Oda te Overpelt
vrijdag, quizavond 20.00.
zondag, nationale wandeldag in Engsbergen
zondag, 11.30 solidariteitsmaaltijd.
zaterdag, palmtocht
zaterdag, vanaf 13.00 GPS-wandeling
zaterdag, bestuursfeest.
vrijdag, aankoop stookolie
zondag, planningsvergadering.
vrijdag, uitreiking prijzen fietsfotozoektocht
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, data dienen nog vastgesteld te worden.
Vergaderingen : iedere 1ste donderdag v/d maand om 20u (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.

Noteer deze data reeds in je agenda !!!
Vlug even enkele details toelichten.
Praat- en kaartcafé
Naar goede gewoonte starten we weer met ons ‘Praat- en Kaartcafe’ op
de tweede dinsdag van de maand. Kom je eens ontspannen met vrienden
en geburen. Het cafetaria is open van 20.00 tot 23.00 u. Ook niet kaarters
zijn welkom. Vrouwen mogen gerust hun handwerk meebrengen. Kortom
voor ieder is er iets te doen en te beleven. Tot dinsdag 09/09, 14/10,
11/11, 09/12, 13/01, 10/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06).
Kinder-cake-party met bezoek van de Sint.
Op zaterdag 29 november verwachten we alle ouders en grootouders met
hun kinderen en kleinkinderen in Den Tris vanaf 14.00u. We gaan er
samen cupcakes versieren en wachten op het bezoek van de Sint. Wel op
voorhand inschrijven.
Samen aankoop van stookolie
Tweemaal per jaar (in juni en januari) krijgen we de kans om ons lidgeld
dubbel en dik terug te verdienen met de samen aankoop van stookolie
(mazout). Gemiddeld verdienen we per 1000 liter zeker 60 euro terug.
Heimdal-drink (voorheen: Heimdalvuur)
Op zaterdag 3 januari krijgen we de kans om heel veel mensen een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Wij zorgen voor warmte en gezelligheid.
Natuurlijk ook voor hapjes en drankjes (koude, warme, sterke en andere).
Dit jaar worden er GEEN KERSTBOMEN verbrand. Dus iedereen met
zijn boom naar het containerpark. Wat bieden we wel: kom zien en
genieten. Om 21.30 u kan je ons vermaard vuurwerk komen bewonderen.
Iedereen van harte welkom!

KWB-Quiz
Op vrijdag 27 februari kan je weer meedoen met onze jaarlijkse quiz. Je
kan nu reeds je ploeg (van 3-5 personen) inschrijven. Voor elke ploeg
wordt er een prijs voorzien.
GPS-Wandeling
Op zaterdag 25 april halen we weer onze wandel-GPSsen boven om een
spannende en fijne tocht te organiseren.
Bezoek aan Sint-Oda.
KWB-Stal heeft aan het Dienstencentrum Sint Oda van Overpelt twee
grote tenten geschonken. Nu mogen we het centrum, waar zwaar
gehandicapten verblijven, gaan bezoeken. Iedereen kan mee.
Fiets – foto - zoektocht
Vanaf eind juni tot ongeveer half september kan we weer meedoen aan
onze fiets-foto-zoektocht. Een gezellige rit in en rondom Stal. Kom de
eigenaardige plekjes zoeken en win een prijs. Ook dit jaar krijgen de
leden een gratis exemplaar.
Bestuur: Eugène Lemmens (Heerbaan 347); Fernand Vints (Paardendijk
14) Henri Put (Kampweg 58); Robert Leyssens (M. Geysenstraat 27) Erik
Vranken (Molendijk 151); Jos Thonissen (Heerbaan 396)
----------------------------------------------------------------------------------------

Ik ondergetekende: ………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
schrijf me in als lid van KWB-Stal en wil genieten van al die voordelen.
Ik betaal 25 euro per overschrijving of aan een bestuurslid.

