
 

  

AGENDA 

DECEMBER 

16-12-2014  : Infoavond  

13-12-2014 : Kerststal plaatsen 

JANUARI 

17-01-2015 : Bezoek mijnmuseum Beringen 

10-01-2015 : Kerststal wegbergen 

23-01-2015 : Kookles 

 

 

 

 

Op dinsdag 16 december om 20u00 ,organiseren we een 

infoavond over het digitale tijdperk. Want wie kan er nog volgen, 

wat is een Mac, i-phone, i-pad, i-pod, mac book, I-mac, I-mac 

retina, galaxi tab,galaxi note, bluetooht………….  , en zo kunnen 

we waarschijnlijk nog een tijdje doorgaan, want alle momenten 

wordt er iets nieuw uitgevonden. 

Daarom hebben we aan onze webmaster Joeri gevraagd om ons 

eens te komen vertellen wat dat allemaal is,  niet in moeilijke 

woorden , maar de dingen eenvoudig voorstellen.  

Deze avond is gratis en enkel toegankelijk voor onze leden. 

                                     

 

 

Infoavond : het digitale tijdperk 

LACHEN 

Kerststal 

Op zaterdag 13 december zal uw KWB de kerststal weer plaatsen aan 

de kerk.  

Elk jaar opnieuw wordt deze zelf gemaakte stal geplaatst en  

versierd. 

Je kan er nog tot 10 januari een bezoekje aan brengen.  
Dan wordt hij weer afgebroken en opgeborgen tot de volgende Kerst De baas klaagde in de stafvergadering dat hij te weinig 

gerespecteerd werd. De volgende dag bracht hij een plakkaatje 

mee waarop stond: 'Ik ben De Baas !' Hij plakte het op de deur 

van zijn bureau. Toen hij na de middag terugkwam van de 

lunch, zag hij dat iemand daaraan een berichtje geplakt had. 

Daarop stond: 'Uw vrouw heeft gebeld, ze wil haar plakkaat 

terug !' 
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Korte evaluatie 

 Met dank aan allen die deze activiteiten hebben helpen 

organiseren!!! 

Griezeltocht 512 deelnemers 

Ontbijtkorven service t.v.v. 11-11-11 heeft 1600 Euro 

opgebracht. 

De nieuwe formule van de Sint in de straat is gelukt maar er is 

nog werk aan om het volgend jaar nog beter te doen. 

   6 1 8 4 9  

9  6    5  8 

 2    3  7  

5 7     6   

1  9  3 7   4 

8     1    

 9  8 2    1 

  7  9    5 

6  1 3  4 8   
 

Sudoku 

 

 

 

 


