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Garageverkoop in Zwijndrecht en Burcht
Zondag 24 september 2017
De inschrijvingen voor onze 10de garageverkoop lopen ondertussen weer op volle toeren.
Als kwb lid kan je gratis een standje uitbaten. Als je dat
wil, schrijf je dan in bij iemand van het bestuur, of via
e-mail (garageverkoop@zwebsite.be) of met het
formulier op de website garageverkoop.zwebsite.be.
De inschrijvingen lopen nog tot 15 september.
Ben je geen verkoper, dan kan je ons die dag wel helpen door enkele uurtjes mee plannetjes
uit te delen aan onze infostands in Zwijndrecht en Burcht. Wij staan daar van 8u30 tot 15u.
Kan jij ons daarbij helpen? Laat dan weten welke uren voor jou geschikt zijn.
Alvast bedankt voor de hulp.

KWB zakagenda’s 2018
De nieuwe KWB agenda’s zijn beschikbaar.
Voor al je afspraken van september 2017 tot december 218.
De prijs is zoals vanouds €1,50 per stuk.
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Mijn mijn
Zondag 8 oktober 2017
Vertrek carpooling om 9u aan de sporthal
C-Mine Genk om 10u30
Midden vorige eeuw had Genk nog 3 steenkoolmijnen: Zwartberg, Waterschei en Winterslag.
Deze zorgden voor een grote groei en bloei. De sluiting van deze mijnen vergde dan ook een
hele aanpassing van de industrie en de mensen.
Onze collega’s van de plaatselijke kwb afdeling gidsen ons door het verleden en het heden.
Praktisch:
 08:30 Vertrek aan de sporthal Zwijndrecht. We carpoolen, zodat iedereen mee kan met
zo weinig mogelijk wagens.
 10:30 Bezoek aan het C-mine complex op de vroegere mijnsite van Winterslag.
Onze gids is Willy, ex mijnwerker en nu kwb-penningmeester.
 Korte lunch
 Verkenning van, en wandeling in de cité (=de mijnwijk). Kwb bestuurslid Eddy vertelt
ons over verleden, heden en toekomt, architectuur, en het cultureel en sociaal karakter
van de wijk.
 18:00 Avondeten met Italiaanse inslag
Kostprijs:
KWB leden: € 30 (kinderen: € 20)
Niet-leden: € 35
Hierin zijn inbegrepen: de gidsen, de lunch en het avondmaal.
Niet inbegrepen: vervoer, drank tijdens het eten.
Inschrijven kan tot 30september.

Kwb verkeerskwis
Vrijdag 22 september 2017 om 20:00u
OC Boerenpoort, St. Elisabethstraat te Melsele

Dit is een activiteit van KWB Melsele, waar wij als goede buren ook welkom zijn.
Herman Stuer, erkend rijlesgever, helpt ons op ludieke wijze de oude verkeersregels op te
frissen, en geeft uitleg bij de meest recente wetgeving.
Deelnameprijs? voor KWB-leden 3 EUR, de anderen 5 EUR (drankje inbegrepen)
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