Dit is het laatste infoblaadje van dit jaar.
We wensen al onze leden een zeer prettig en gezellig jaareinde.

Hopelijk kom je met kinderen en kleinkinderen eens kijken naar de Stalse
stal.

Voorbije 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. Het zijn wel telkens dezelfde mensen die zich
komen ontspannen. Hopelijk zien we volgende keer eens andere klanten.

Komende activiteiten:

Kindercake-party met bezoek van de Sint
Op zaterdag 29 november hadden we buiten de leden nog 450 kinderen
een uitnodiging gegeven voor de kinder-cake-party met het bezoek van
de Sint. Er zijn toch 6 kinderen komen meedoen. Deze hebben een
uitzonderlijke namiddag beleefd. Het waren echte kunstwerkjes. Eigenlijk
te mooi om op te eten. De Sint had voor ieder van hen ook een grote zak
snoep bij. De afwezigen hadden dus weer eens ongelijk. Zeg ons eens wat
we nog meer kunnen doen, om jullie naar een activiteit te laten komen???

Inzameling van oude GSM’s
Tot vorige maandag konden we onze GSM en de laders deponeren in de
box aan de parochiezaal. Er zaten toch verschillende toestellen in.
Hopelijk worden ze, zoals beloofd, gerecycleerd en hebben we een klein
bijdrage geleverd om het milieu een beetje te beschermen.
Opzetten van de kerststal
Op dinsdag 9 december hebben we, met heel wat vrijwilligers, de
kerststal aan de kerk geplaatst. De ster geeft weer enkele weken licht.

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. Kom zien en genieten van al dat
lekkers en moois. Om 21.30 u kan je ons vermaard vuurwerk komen
bewonderen. Iedereen van harte welkom!
In dit infoblaadje vind je enkele consumptiebonnen, die je kan gebruiken
tijdens onze Heimdal-drink. Maak er gebruik van.
Wat verandert er dit jaar? Er zal geen groot vuur meer zijn, maar enkele
gezellige vuurkorven, waaraan we ons zeker kunnen verwarmen. Alles
zal ,tenminste als het weer het toelaat, buiten doorgaan, in en rondom een
viertal tenten, waar je dus van alles lekkers kan proeven.
Mogen we jullie dus vragen om zeker geen kerstbomen (en afvalhout)
naar de parochiezaal te brengen. Zeg het verder a.u.b. !!!
Hopelijk zien we alle Stallen aren en geburen die avond op onze
Heimdal-drink en vuurwerk. Tot dan!
Samenaankoop van stookolie.
Tot vrijdagavond 9 januari 20.00u krijgen we weer de kans om onze
mazouttank weer eens te vullen aan een zeer schappelijke prijs. De prijs
is de laatste jaren nog nooit zo laag geweest. Dus nu kunnen we eraan uit
om de tank volledig vol te laten doen. Zo moeten we geen schrik hebben
om deze winter kou te lijden. De leverancier en de prijs worden de laatste
week aan de geïnteresseerden meegedeeld. Er zijn wel twee voorwaarden,
waar we ons zeker moeten aan houden: alleen leden van KWB Stal of
Koersel mogen hieraan deelnemen. Een tweede voorwaarde: de bestelling
moet TEN LAATSTE op vrijdag 9 januari om 20.00 u. binnen zijn bij Jos
(Heerbaan 396 of via josthonissen@hotmail.com). Je kan onderstaand
invulformulier gebruiken.

Opbergen van de kerststal
Op dinsdag 6 januari breken we de kerststal weer af en bergen hem op tot
volgend jaar. Alle helpers zijn welkom vanaf 13.30 u.
Praat- en kaartcafé:
Op dinsdag 13 januari om 20.00 u. komen we terug samen in het cafetaria
voor onze veelgeprezen kaart- en praatcafé. Wie wil zich dit jaar nog eens
komen ontspannen ? Wie wil eens alle zorgen vergeten? Kom dan op 13
december vanaf acht uur naar de zaal
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: ……………………………………………………………..
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 KWBStal hiervoor niet verantwoordelijk zal stellen.
Handtekening ................………………………….
----------------------------------------------------------

