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Fietsuitstap naar Averbode - zondag 6 juni 2010
Voor de fietstoeristen onder ons organiseren we nog eens een fietstocht naar
Averbode.
De tocht gaat via de landelijke wegen
van Bel, Eindhout en Veerle tot in Averbode. ’s Middags eten we onze picknick
op in een plaatselijke taverne. De terugtocht gaat via Schoot, Vorst - Meerlaar
en Meerhout.
Natuurlijk maken we geregeld een stop
op een terrasje. We sluiten de tocht af
met een etentje of een snack in de Letho
in Mol - Achterbos.
De fietsafstand zal ongeveer 70 km zijn.
Het vertrek is voorzien om 9u30 aan de
parochiezaal.
Inschrijven (of meer info) kan tot 28 mei bij: Theo Drooghmans, Achterbos 115,
Tel (014) 314362

Opstellen activiteitenkalender Kwb - werkjaar 2010-2011
Op zaterdag 5 juni komen we om 18u samen
in 't Kaffeeke (parochiezaal) om de activiteitenkalender voor het volgende werkjaar samen te stellen.
Heb jij een originele activiteit in gedachte? Wil
je meehelpen met de organisatie van één van
deze activiteiten?
De innerlijke mens zal zeker niet vergeten
worden door middel van een tournee van de
kas en een traktatie op pizza.
Wij doen een warme oproep om massaal aanwezig te zijn op deze vergadering.
Gelieve vooraf in te schrijven bij Guido Frederickx (0473 77 16 13) of
guido.frederickx@skynet.be .
Tot dan!!!

Kwb volleybal
Het volleybalseizoen is afgelopen.
De opkomst was het voorbije seizoen vrij
laag, maar... er werd wel altijd gespeeld.
Dus voor volgend seizoen:
Dames en heren, allen zijn welkom om op
donderdagavond van 21u tot 22u30 een
balleke te komen kloppen in de sporthal
van Achterbos.
Volgend seizoen zal , bij voldoende inschrijvingen, de volleybal terug starten op
donderdag 23 september.
Denk er eens over na.
Inschrijvingsstrook volgt later.

Papierslag - zaterdag 29 mei 2010
Op zaterdag 29 mei 2010 komen we je oud papier nog eens ophalen.
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een frisdrank of koffie én een koffiekoek!
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding.
Kandidaat - helpers mogen hun naam,
telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014
32 08 03, of via e-mail:
dirkmannaerts@gmail.com
Met voldoende helpers is iedereen om
twaalf uur weer thuis. Daar streven we
naar.
De start wordt gegeven om 9 uur. Tot
dan!
Met dit type van aanhangwagen ben je
steeds welkom om een handje toe te steken!

Pamperactie Kwb
Met deze samenaankoop willen we jonge gezinnen in kwb een mooi ledenvoordeel aanbieden.
Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van gezinnen met jonge kinderen. We bieden grote kortingen op de winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken: wegwerpluiers
van Huggies, herbruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. Door mee te
doen met deze samenaankoop kan je voor één kind tot € 100 per jaar besparen op de luiers.
De Aktie loopt van 01/05/2010 tot 11/06/2010. Levering is voorzien eind juni, begin juli 2010.
Contactpersoon: Wim Caeyers, Bruggeske 56, tel: (014)31 61 83 .

