Komende activiteiten.
Praat- en kaartcafé
Naar goede gewoonte gaan we weer verder 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. We verwachten jou en
je vrienden op dinsdag 11 november vanaf 20.00u.

Inzameling van oude GSM’s
Deponeer je oude GSM toestellen en de overbodige lader in de daartoe
bestemde box en werk mee aan een duurzame wereld. KWB-Stal plaatst
zijn box aan de ingang van de Parochiezaal (aan de parking van de
school) vanaf 23 november tot 7 december. Deze toestellen worden dan
opgehaald en de grondstoffen worden hergebruikt. Mogen we jullie
vragen om deze actie kenbaar te maken bij je familie, buren en vrienden.
(zie ook bijgevoegde folder)
Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen!

Kindercake-party met bezoek van de Sint
op zaterdag 29 november vanaf 14u00 in het
ontmoetingshuis Den Tris (Steenstortstraat)
Cup cakes decoreren is meer dan een trend. Het is een passie! Deze
kleine, lekkere en vooral mooie traktaties zijn leuk en makkelijk om te
maken en aan het versieren kun je ook erg veel plezier beleven. Met wat
rolfondant of suikerpasta, boter crème en creativiteit zijn de
mogelijkheden voor het decoreren eindeloos.
Het opsmullen van die mooi versierde cup cakes is een sensatie.
Wij gaan samen aan het werk en proberen de mooiste (en de lekkerste)
cup cakes te maken.
Als extra beloning voor de jongeren van Stal krijgen we die dag hoog
bezoek. De Sint heeft beloofd om langs te komen en voor elk kind iets
lekkers mee te brengen.
Al je kinderen, kleinkinderen, geburen,… zijn welkom, als ze vergezeld
zijn van (groot)ouders. Als inkom mag het kind een speelgoedje
meebrengen dat zij/hij niet meer gebruikt. Wij geven het dan door aan de
actie: ‘Een Sint voor ieder kind’.
We verwachten jullie allemaal op zaterdag 29 november vanaf 14u00
in het Ontmoetingshuis Den Tris (Steenstortstraat)
Wel vragen we jullie om onderstaand formuliertje in de brievenbus te
steken van de pastorij (Heerbaan 201) of bij Lemmens, Heerbaan 347 of
bij Thonissen (Heerbaan 396). Dit voor 22 november.

Dit is een interactieve info-sessie die we organiseren in samenwerking
met CM waarbij we aan de hand van een stemsysteem nadenken over de
keuzes die we willen en moeten maken binnen ons sociaal
zekerheidsstelsel. Gezondheidszorg kost geld en we kunnen niet op alle
vragen en noden ingaan: we moeten keuzes maken.
Op deze infoavond willen we stilstaan bij die keuzes en samen nadenken
over welke criteria we hierbij gaan hanteren. Samen met een deskundige
van CM en aan de hand van een stemsysteem met individuele stembakjes
maken we van deze avond een boeiende en interactieve avond waarbij we
stilstaan en nadenken over de keuzes binnen de gezondheidszorg, die op
ons afkomen.
Waar? Brigidahuis Dorp 9 - Koersel
Wanneer? Op 10 december 2014 om 20 uur
Meer info? Fons Vanschooren tel: 0479 375 841 mail:
fonsvanschooren@skynet.be
Een organisatie van kwb Koersel
De toenemende kosten in de gezondheidszorg tonen dat het niet evident is
om op alle vragen en noden in te gaan: we zullen keuzes moeten maken.
Op deze interactieve infoavond willen we stilstaan bij deze keuzes en
samen met een deskundige nadenken over de criteria, die we hierbij
kunnen hanteren.
Deelname is gratis, maar schrijf je wel tijdig in.

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!
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)
----------------------------------------------------------------------------------------

We komen graag naar de kindercake-party met bezoek van de
Sint. Als het kan, brengt het kind een speelgoedje mee voor de
actie: ‘een Sint voor elk kind’.
Namen en leeftijden van de kinderen die gaan komen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Naam van de inschrijver: ………………………………………………………………….

