KWB Schoten H. Familie. Nieuwsbrief november 2010
Beste leden
Donderdag 7 oktober hadden we bestuursvergadering met de twee nieuwe bestuursleden. Hierop
werden de “nieuwelingen” een beetje op weg gezet hoe het tegenwoordig zoal gaat met onze KWB
en ook met KWB Nationaal, waar grote veranderingen zijn doorgevoerd.
Het was een aangename avond waarop we uitgebreid met elkaar zo een en ander hebben besproken
en overeengekomen.
’s Anderdaags (vrijdag 08 oktober) hadden we “kookavond”. Verwonderlijk, op enkele personen na,
was de volledige kookploeg aanwezig. Dat wil zeggen 29 personen die hun buikje nog eens hebben
kunnen vullen in een aangename en gezellige sfeer. Ploeg 2 had weer maar eens een menu-tje
opgemaakt waar iedereen zijn werk mee had. Bij een gezellige babbel en het nodige natje.
Noteer alvast de Kookavonden van 2011
14 januari = Ploeg 2
11 februari = Ploeg 3
11 maart = Ploeg 1
08 april = Ploeg 2
08 mei Parochiefeesten = alle ploegen
21 mei Kookfinale = alle ploegen
17 juni = Ploeg 3
In juli plannen we een BBQ omdat er in mei géén kookavond is voorzien. Mei zal al druk genoeg zijn.
09 september = Ploeg 1
07 oktober = Ploeg 2
18 november = Ploeg 3
02 december = Ploeg 1
Vergeet ook niet de kaartavond van 26 november 2010 waarop onze KWB het opneemt tegen Wijk
Geuzenvelden in de Akkerlaan 1a. “Mannekes” zet je beste beentje voor.
Goed om weten:
Donderdag 04 november bestuursvergadering
Vrijdag 19 november Kookavond = Ploeg 3
Vrijdag 10 december Kookavond = Ploeg 1 (Kerstkook)
Aan de jarigen van deze maand een hartelijk proficiat.
Rosa Helsmoortel en Bert Wellens.
Deze maand moet het lidgeld (25€) betaald. Zijn er aanpassingen nodig? Blijf je lid? Mag het bestuur
langskomen? Laat het mij weten a.u.b. Tel: 036583706 GSM 0494118136
E-mail isi.van.gossum@telenet.be
Namens KWB, tot volgende maand, en de groetjes van
Isi

