
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. BILJARTEN 

 

Zondag 11 december hebben we gereserveerd vanaf 18.00 uur in Taverne  "Achter de Toren" 

Als je wil meedoen gelieve dan zo vlug mogelijk in te schrijven bij Frank Mentens, Molenstraat 

 138 tel. 014/ 81 75 83 e-mail: frank_mentens@hotmail.com 

Vrouwen mogen natuurlijk ook meedoen alsook de grote kinderen. 

2. LIDGELD 2017 

  

 Gelieve te betalen voor 5 december uiterlijk. 

 In het lidgeld is de ledenverzekering BA en lichamelijke ongevallen inbegrepen . 

 Voor dit bedrag krijg je 10X Raak en tal van ledenvoordelen die regelmatig verschijnen  via een 

 boekje of Raak. 

3. JOGGEN VOOR  BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Vanaf  3 oktober tot eind maart gaat het joggen door op de looppiste van De Bleukens telkens om 

 19.30 uur. 

Starters zijn altijd welkom. 

Contactpersoon: Jef Van Gompel, Fabiolalaan9, 2490 Balen tel 014/81 61  

 

4. SAMENAANKOOP  POTGROND EN GAZONMESTSTOF 

 

 We hebben jaren een samenaankoop gedaan via AVEVE.We gaan nu bij KWB Hulsen bestellen. 

 Zie bijgevoegd bestelformulier. 

 Gelieve dit duidelijk in te vullen en voor 25 december bij iemand van het bestuur af te geven 

 samen met het verschuldigde bedrag. 

 Zonder bestelformulier  en of betaling kunnen we geen bestelling aanvaarden. 

Uw bestelling zelf af te halen op zaterdag 11 februari in Hulsen aan de kerk tussen 8.00 en 10.00 uur. 

 

5. SAMENAANKOOP TUINZADEN EN BLOEMEN 

 

 Als er leden zijn die wensen tuinzaden of bloemenzaad te bestellen, dan kunnen ze contact 

 opnemen met Luc Vos, konijnenberg 1 tel 014/ 81 61 79. 

 Hij kan zorgen voor de bestelformulieren. 

 

6. VIVA DE VELO 

 

 Deze eetavond is voorzien op zaterdag 18 februari 2017. 

 Hou deze datum zeker vrij, want het beloofd weer een gezellige avond te worden met lekker eten 

 en achteraf muziek(dit is nog een verrassing). 

 Volgende maand meer details. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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