
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. BILJARTEN 

Deze maand zijn er nog twee data nl. 15 en 22 februari telkens vanaf 18.00 uur hier in de taverne Achter 

de Toren. 

Alle nodige inlichtingen kun je bekomen bij Frank Mentens, Molenstraat 138, tel 014/81 75 83. 

 

2. HAPPY FRIDAY THE 13TH 

Onze traditionele voorjaarspensenkermis hebben we vervangen door een gezellig samenzijn, met een 

etentje, een KWB biertje en muzikale ontspanning. Het is dezer keer echte Breugelkost. 

Diegene die ingeschreven zijn worden verwacht op vrijdag 13 februari 2015 vanaf 19.00 uur in het P.C. 

U kon inschrijven tot zondag 1 februari.  

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 

De prijs voor de standaard figuren: 12.5 euro per kg, voor de kleine figuren: 15 euro per kg. 

Niet-leden betalen 1 euro extra voor administratiekosten. 

De bestelling moet ten laatste binnen zijn op donderdag 5 maart 2015. 

De gezamenlijke bestelling gaat pas door bij meer dan 50 kg. 

Er is een bestelformulier bijgevoegd. Gelieve dit terug te bezorgen via uw wijkmeester ofwel rechtstreeks 

aan Luc Vos, Konijnenberg 1. 

 

4. SAMENAANKOOP POTGROND 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in het voorjaar een samenaankoop van potgrond. 

Deze is voorzien op zaterdag 14 februari 2015 bij AVEVE in Balen vanaf 9.00 uur. 

Op vertoon van je lidkaart van KWB krijg je korting. 

 Potgrond genaamd : " goed gezien " in zakken van 70 liter  

 Normale prijs  8,65 euro, op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 14 feb. : 6,65 euro 

 

5. INFOAVOND VOOR HET GEZINSWEEKEND 

 

 Deze gaat door op maandag 16 maart  2015 in het P.C.  om 20.00 uur. 

Gelieve met minstens één persoon per gezin aanwezig te zijn. Dank u. 

 

6. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

Op zondag 29 maart 2015. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan het P.C. van St. Jannneke in Gerheide 
 De afstanden zijn: 6 - 9,6 - 13,7 - en 16,5km 

Inschrijven ter plaatse aan 1,2 euro per persoon voor KWB-leden(verzekering inbegrepen) 

Niet-leden betalen 1,50 euro per persoon.(verzekering inbegrepen) 

 Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 
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7. ZWERFVUILACTIE 

 
Normaal gaat dit door in het weekend van 28 en 29 maart 2015. Wij gaan de eerste opruiming doen 
op zaterdag 21 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op drie locaties nl. op ‘t Heike, op de 

Biesakker en omgeving Ongelberg. 

Mensen die willen meehelpen, moeten zo vlug mogelijk hun naam opgeven via hun wijkmeester zodat we 

de taken kunnen verdelen. Het bestuur bedankt hen al op voorhand.  

Zij die op die dag niet kunnen, maar toch willen meewerken, moeten aan ons doorgeven welke straat op 

welke dag ze willen reinigen. 

De gemeente zal, elke vereniging die meedoet, vergoeden in geld per km. Individuele personen moeten 

contact opnemen met de gemeente, zij zullen vergoed worden in waardebonnen. 

De andere data voor de rst van het jaar zijn nog niet gekend. 
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           Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 


