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Papierslag 6 september 2008 om 9 uur 
 

Op zaterdag 6 september komen we je papier nog eens ophalen. Zet allemaal tijdig je papier buiten 
en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal. 
Iedere helper wordt verzekerd én getrakteerd op een pintje, 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@skynet.be 
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar. 
Tot dan! 
 

Volleybal 
 

Vanaf donderdag 18 september 2008 is er weer de mogelijkheid om recreatief een balleke te komen 
kloppen in de sporthal van Achterbos. Zoals we het al jaren gewoon zijn starten we om 21u. En we 
stoppen om 22 u30! 
Net zoals vorig jaar vragen we aan de deelnemers een bijdrage van (slechts) € 10 voor een heel sei-
zoen. In deze bijdrage zitten de huur van de zaal, het gebruik van de volleyballen van Voach en de 
verzekering. 
Laat via bijgevoegde strook weten dat je interesse hebt om mee te spelen! Doe ze binnen bij Stephan 
Sannen, Achterbos 198, tel 014 32 09 80. Ook telefonisch kan je laten weten dat je wil deelnemen. 
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 
 

KWB - weekends dit najaar 
 

Er zijn weer heel wat inschrijvingen binnengekomen voor de beide weekends. Ze vormen dan ook 
voor velen het hoogtepunt van de werkjaar. 
 

De jonge gezinnen met kinderen gaan naar De Bosberg in Houthalen tijdens het weekend van 3-4-5 
oktober. De mensen van het wandelweekend vertrekken op weekend 26-27-28 september naar Sol 
Cress in Spa. 
 

Iedereen die inschreven heeft, zal kortelings de nodige informatie ontvangen. 
We wensen iedereen een deugddoende en plezante reis toe. 
 

Kaartavond vrijdag 17/10/2008 
 

Keuze tot het spelen van meerdere kaartspelen: wiezen, zetten, kingen, …. 
Start: 20u, boven in de parochiezaal (ingang via ’t Kafeeke). Einde: 24u 
Deelnameprijs: 3 euro leden / 5 euro niet leden. 
Drank en versnapering inbegrepen. 
Inschrijven: vóór 15 oktober bij Wim Caeyers, Achterbos 315, tel 014 316183 
Of via e-mail: wim_caeyers@yahoo.com  
Of via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 

Kookavond vrijdag 24/10/2008 
 

Noteer alvast de datum, meer info in de folder van oktober. 



2008erbos 
 

Op zondag 14 september organiseert 2008erbos in het kader van open monumentendag volgende 
activiteit: “ de 15 kapellekens in de kijker”. Onderstaand vindt u het programma. Meer inlichtingen 
kan je bekomen bij Guido Frederickx, 0473 771613. 

   ism   
Start om 13 u 

Gratis openingsreceptie aangeboden door 2008erbos 
Wandelen voor rolstoelgebruikers, gezinnen met buggy’s, kortom: voor iedereen! 

Deelnameprijs € 1, opbrengst tvv de Witte Mol. 
Inschrijven (van 13u tot 16u) aan de kapellekens en in de Witte Mol. (met ondersteuning van de gra-

tis Bloso sportverzekering). 
Drankgelegenheid voorzien aan beide startplaatsen. Parking via Postelarenweg. 

Optreden voorzien van een muziekgroep 
De 15 kapellekes in miniatuur te bezichtigen  

Opendeur van de echte kapellekens 
Aanwezigheid van schilders 
Aanwezigheid petanquers 

Einde 18 u 
 
 

KWB - activiteiten najaar 2008 
 

15 november 2008 om 20 uur : oriëntatiewandeling, vertrek parochiezaal Achterbos 
21 november 2008 om 20 uur : kaartavond parochiezaal Achterbos 
29 november 2008 om 09 uur : papierslag 
05 december 2008 om 20 uur : kookavond parochiezaal Achterbos 
19 december 2008 om 19 uur : fotozoektocht in ’t donker 
27 december 2008 om 20 uur : quiz parochiezaal Achterbos 
 
 
 
 

Inschrijvingsstrook volleybal 2008 - 2009 
Binnenbrengen bij Stephan Sannen, Achterbos 198, tel 014 32 09 80 
 

 
 
 

Inschrijvingsstrook kaartavond vrijdag 17 oktober 2008 
Inschrijven vóór 15/10 bij Wim Caeyers, Achterbos 315, 014 316183, of wim_caeyers@yahoo.com  
 

Naam + voornaam Lid: € 3/p Niet lid: € 5  

1.    

2.    

  3.  

Totaal:   

Naam + voornaam Tel € 10  

1.    
2.   

Totaal:   


