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KIWANIS KERSTMIS IN DE STAD : NIEUW CONCEPT

christinebauchau@yahoo.fr
Om uw clubactiviteiten in de
AGENDA te vermelden, één
enkel adres :
De 28e editie van Kiwanis Kerstmis in de stad zal gedurende het week-end van
mdeleu@skynet.be
12 en 13 december plaatsvinden. Sinds 2008 is deze operatie een actie van het
district waarbij kledij, speelgoed, klein meubilair en levensmiddelen worden
verzameld die de dag zelf onder verschillende verenigingen worden verdeeld.
Sinds twee à drie jaar is er meer en meer vraag naar levensmiddelen omdat de
voedselbank er niet meer in slaagt alle noden te dekken. Het concept van de operatie evolueert dus en wordt aan de nieuwe noden van de verenigingen
aangepast : vooral levensmiddelen en speelgoed zijn welkom.
Drie divisies participeren
Brussel
Op zondag 13 december 2009 om 10 en 15u30 zullen de acht clubs van de divisie vooral speelgoed en levensmiddelen maar ook kledij, brillen, zeep en huislinnen inzamelen.

Voor uw agenda

Een bus van de MIVB zal de goederen ophalen aan de Mettewielaan (kruispunt
Candrieslaan), de Machtenslaan ( kruispunt Baecklaan), Gilsonplein, Jourdanplein, Sint-Gillisvoorplein, Sinte-Aleidisvoorplein, Dumonplein.
Op elke stand is er een animatie met warme dranken . De goederen worden
gesorteerd op het Sinte-Aleidisvoorplein. Om 16 uur komen de cartitatieve
verenigingen de goederen ophalen. De Kiwaniërs kunnen er samen een glühwijn komen drinken.
Voor alle inlichtingen : charles.notte@skynet.be

Gelieve geen clubactiviteiten te programmeren op :
13/12/2009: Kiwanis Kerstmis in the stad
12 au 15/05/2010: SOB
11/09/2010: Congres te
Maaseik
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Namen
Met de steun van de stad Namen en de TEC Namur-Luxembourg zullen de Kiwaniërs levensmiddelen, speelgoed, dekens, fietsen, boeken en stripverhalen, kinderkledij, enz. inzamelen.
Levensmiddelen, onderhoudsproducten en toiletartikelen worden enkel in de CHAMPION MESTDAGH
van SALZINNES en de MATCH van WEPION op 12 en 13 december 2009 van 9 tot 19 uur gedeponeerd.
Op zondag 13 december zal een bus van de TEC met de kerstman op volgend traject rijden : Wépion(Carrefour)
10u15, La Plante (Auberge de jeunesse) 10u35, Jambes Amée ( parking Champion) 10u55, Jambes ( place de la
Gare fleurie) 11u10, Erpent (Collège Notre-Dame de la Paix) 11h35, Ecole Jacquard ( rue des Dames blanches)
12u, Bouge ( Eglise du Moulin à vent) 13u25, Vedrin ( Eglise des Comognes) 13u47, Belgrade ( place du Bia
Bouquet) 14u15, Flawinne (Eglise) 14H40, Salzinnes (place Wierts) 15h13, Namur ( Maison du TEC) 15u35,
Jambes ( place de la Gare fleurie) 15u55, Namur ( Ecole Jacquard) 16u15.
Artikelen kunnen worden gedeponeerd bij het stadhuis en op de parking van la Maison du TEC en van de Gare
Fleurie te Jambes. Warme dranken en koeken (cougnoux) worden door l’Ecole Ste-Ursule aangeboden.
Voor inlichtingen : francois.goossens@village.uunet.be

Antwerpen
Dit jaar is de operatie beperkter. De club Aartselaar organiseert een inzamelactie op 12 en 13 december en de
club Antwerpen Ter Schelde op 19 december. Voor het deponeren van goederen , gelieve contact op te nemen
met de voorzitters van deze clubs.
Andere centra
12/12 : Liège Principauté : inzameling kledij
19/12 Liège Condroz : uitdeling van speelgoed
12-12-13/12 : Bassenge : inzameling van speelgoed
13/12 : Charleroi-Thudinie : kertsconcert
19/12 : Le Roeulx : kerstmarkt
12/12 : La Louvière : kerstconcert
12/12 : Durbuy : kerstschaatsbaan
5-12/12 : Vielsalm : inzameling van levensmiddelen
12-13/12 : Bastogne : kerstmarkt
12-24/12 : Gent : kerstmarkt
12 tot24/12 : Villers-la-Ville : huisjes voor inzameling speelgoed en kledij
16/12 : Grez-Boiceau : huisjes voor inzameling speelgoed en kledij
13/12 : Ottignies : inzameling van speelgoed, levensmiddelen en kledij.
Districtagenda : adreswijziging
Het adres “agenda@kiwanisbelux.org” werkt niet. Gelieve uw activiteiten mee te delen aan Myriam Deleu,
agendaverantwoordelijke : mdeleu@skynet.be.

