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Vrijdag 3 februari 19u: eerste kookles
Hopelijk zijn de werkzaamheden in de keuken al een beetje achter de
rug want er is de voorbije weken hard gewerkt in de keuken van de
parochiezaal. Onder deskundige leiding van Katrien kunnen onze 11 koks
er dan ook dadelijk in vliegen.
Vrijdag 17 februari 19u: tweede kookles

Maart 2017

Zaterdag 4 maart
15e KWB quiz

Vrijdag 3 maart 19u: derde kookles
Zaterdag 4 maart 19u30: 15e KWB quiz.
Zoals eerder gemeld zijn er reeds 30 ploegen ingeschreven. Alle
bijkomende inschrijvingen komen op een reservelijst te staan. Het zal
opnieuw een leuke en spannende avond worden.
Zaterdag 11 maart 9u30: dag van de vrijwilliger
Het is de bedoeling om op deze dag de vrijwilligers in de bloemetjes te
zetten. Wij fietsen alvast met een aantal bestuurleden naar de
Teunenberg om er te genieten van de verschillende activiteiten.
Vrijdag 17 maart 19u: vierde kookles
Zoals de traditie het wil worden ook dit jaar de partners uitgenodigd om
te komen eten.
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Opbergen kerststal
Het was de eerste maal dat we onze volledige kerststal in de garage +
aanpalend berghok van pastoor Versmissen mochten opbergen. Het was
dus eventjes puzzelen voordat we alles deftig gestockeerd hadden. Al bij
al is het ons gelukt en mag de kerststal weer voor een jaartje rusten.
Nieuwjaarsreceptie
Waarschijnlijk omwille van het slechte weer kwam de receptie iets trager
op gang dan de vorige jaren. Maar na een uurtje was de zaal goed
volgelopen. Jong en oud was er om te klinken op het nieuwe jaar en van
de lekkere hapjes en soep te genieten.
Infoavond: Help, mijn kind is digitaal!
Onze spreekster Hilde Lingier vertelde vol vuur en uit eigen ervaring hoe
je omgaat met digitale apparaten en het gebruik daarvan en hoe je dit
bespreekbaar maakt met je kinderen. Wist je trouwens dat Windows 10
een ingebouwde ouderlijke controle heeft? Er bestaan veel sites die
informatie geven over welke sites en welke programma´s aangepast zijn
aan de leeftijd van je kind. Zeker een aanrader!

