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Iedereen welkom
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DROPPING - AVONDSPEL DROPPING - AVONDSPEL
ZOEKTOCHT - METROSPEL
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VRIJDAG 24 MAART 2017
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Beste KWB vrienden en sympathisanten,
welkom op onze avondactiviteit !
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welkom op onze avondactiviteit !

Programma:
20.00 uur  vertrek van de deelnemers per
wagen naar metrostation Eddy Merckx. Van
hieruit moet je in beperkte groepen, op basis
van coördinaten, 4 plaatsen opzoeken in
stadsparken binnen het Brussels Gewest, dit
deels met de metro of tram en deels te voet.
Duurtijd ± 3 uur, geschikt voor jong en oud !
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22.30 23.30: warme en/of koude drankjes U
aangeboden in een “tof” lokaal volkscafé.
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Afspraak: 24 maart 2017 om 19.45
aan de kerktrappen in Sint-Martens-Lennik
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Plaats dropping: Brussels Gewest.
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Meebrengen:
- Goede wandelschoenen, geen laarzen.
- Aangepaste kledij.
- Zaklamp en telefoon
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Prijs:
KWB-leden en gezinsleden
Niet leden
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5 euro per persoon
8 euro per persoon
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(2+ rondjes in het café eindbestemming inbegrepen)
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   Inschrijven is wenselijk,

   Inschrijven is wenselijk,

 e-mail naar info@kwbsml.be
 telefoon: 02 532 06 00 (Van Laer – Hamels)
 Wijkmeesters: Jan Goovaerts, Philippe Rosmane,
Serge Vanderschrick, Yves Vanbellinghen, Jeroen O
Wim Mariën, Filip lanckmans en Mark Van Laer.
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Je bent van harte welkom !!!
Overtuig je vrienden om mee te doen,
echt het proberen waard !!!
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