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Zaterdag 9 September 2017

Gratis huifkarritjes
Voor de kleinsten

KWB
POP-UP
Café

Fotozoektocht van
4km. Eerste prijs gratis
lidmaatschap
KWB

Aan het pleintje van De Koekenberg
en Het Bruggeske

Kom kennismaken met de werking
en de leden van de KWB
van 14.00u tot 19.00u
Huifkarritten tot 17.00u
www.kwbachterbos.be of kijk op onze facebookgroep ‘Kwb Achterbos’

Legobouwnamiddag - Kidsactiviteit: woe 20 sept: 14u-16u
Op woensdag 20 september liggen er weer duizenden
legoblokjes klaar in de parochiezaal van Achterbos.
Creatieve duizendpoten kunnen de mooiste creaties
maken. Voor de kleinsten is er ook duplo voorzien.
We voorzien ook een klein wedstrijdje.
Kostprijs: 2 euro voor (klein)kinderen van KWB-leden,
niet-leden betalen 4 euro. In dit bedrag is een drankje
en een koek inbegrepen.
Bij voorkeur inschrijven voor 18 september bij Wim
Caeyers, wim_caeyers@yahoo.com, 0473/86 21 43

Papierslag - za 23 september
Onze derde papierslag van het jaar zal op zaterdag 23 september doorgaan. Vanaf 9u mag je papier en karton aan de straatkant klaar zetten. Helpers zijn altijd welkom! Hou deze zaterdagvoormiddag alvast vrij als je wenst te helpen! Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of via
sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de bestuursleden van Kwb.
Of kom gewoon zaterdag 23 september iets voor 9u naar Zelm, terreinen gidsenlokaal!
Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk aan de helpers aub.
U heeft ondertussen zeker vernomen dat IOK dit najaar gele containers zal verdelen waarmee
in de toekomst papier en karton zal opgehaald worden. Uiteraard hopen we in de toekomst
ook te kunnen rekenen op uw medewerking om oud papier en karton buiten te zetten op dagen dat kwb dit ophaalt.
Dankzij de opbrengst van onze papierslag kunnen we vele activiteiten aan een goedkope prijs
aanbieden aan onze leden!

Wandelweekend vrijdag 29
en 30 september
en zondag 1 oktober 2017
Met 38 wandelaars trekken we naar Berg en Dal in
Nederland nabij Nijmegen. Elke deelnemer kreeg
een brief met enkele richtlijnen in de brievenbus.
We wensen iedereen die deelneemt aan het wandelweekend van 2017 een zonnig weekend en veel
wandelplezier toe.

Volleybal - elke donderdagavond - 20u tot 21u30
Het nieuwe seizoen start donderdagavond 7 september. Uiteraard kan je later nog aansluiten.
Plaats: zaal Rozenberg, aanvang 20u tot 21u30.
Meer info: Lisette Gastmans, lisettegastmans@telenet.be , Bruggeske 48, tel 014/71.55.89

