
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Op zaterdag 18 februari 2012 bij AVEVE in Balen vanaf 9.00 uur. 

 

Normale prijs voor “goed gezien” zak van 70 liter: 8.3 euro 

Op vertoon van KWB kaart: 6.5 euro per zak 

 
2. CAFE MANGE 

 

Op vrijdag 16 maart hebben we onze jaarlijkse café mangé voorzien. Op bijgevoegd blad staan alle 

inlichtingen met de prijs en ook het inschrijfformulier. 

Gelieve deze inschrijving ten laatste binnen te brengen op donderdag 1 maart 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 

Voor deze samenaankoop is een bestelformulier bijgevoegd met daarop de soort en de prijzen. 

De prijzen blijven dezelfde als met Kerstmis. 

Let wel: voor niet-leden is de prijs één euro meer voor administratiekosten. 

Gelieve de inschrijving binnen te brengen ten laatste op donderdag 1 maart . 
 

 

4. SAMENAANKOOP  ECOVERT PRODUCTEN 

 

Voor de eerste maal heeft KWB een samenaankoop kunnen bekomen van Ecovert producten. 

Op bijgevoegd invulformulier staan alle producten die kunnen aangekocht worden met voordeel 

en uitleg voor wat ze kunnen gebruikt worden. 

Op dit formulier kan je ook je bestelling opzetten. 

De bestelling moet ten laatste binnen zijn op donderdag 1 maart. 
 

5. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

Op zondag 26 februari 2012. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan het Parochiecentrum 

St.Andries Balen. 

We hebben op verschillende plaatsen langs de weg prachtige reclameborden geplaatst om onze 

wandeling kenbaar te maken. We vragen aan jullie om bij jullie familie en vrienden een beetje 

reclame te maken want het zijn weer prachtige uitgestippelde routes. 

Inschrijven ter plaatse aan 1 euro per persoon(verzekering inbegrepen) 

 

 

 
ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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6. ZWERFVUILACTIE 

 

De gemeente heeft een nieuwe regeling in voege gebracht voor de zwerfvuilactie. 

De verenigingen en andere individuele personen die hieraan willen meewerken moeten drie maal per jaar 

een dag voorzien waarop ze zwerfvuil ophalen en in welke straten. 

Wij hebben de eerste datum voorzien op zaterdag 17 maart van 9 tot 12 uur. We gaan werken op 

drie locaties nl. op ‘t Heike, op de Biesakker en ’t Roth. 
Mensen die hieraan willen meedoen, 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 zijn nog niet vastgelegd . Zullen later meegedeeld worden. 

 

7. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

 

De voetballers van KWB Wezel hebben nog steeds een drukke agenda. Vorige maand hebben we 

hun kalender bij het KWBeeke bijgevoegd. 

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand februari: 

Zondag 5 februari2012: KWB Wezel – Fam. Geerinckx om 10.00 uur 

Vrijdag 12 februari 2012: KWB Wezel – Landelijke Gilde om 10.00 uur 

Zondag 149 februari 2012: Dorperheide – KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 26 februari 2012 KWB Wezel – Scheps om 10.00 uur 

 

8. SAMENAANKOOP LUIERS 
Als afdeling kunnen we jonge leden met kleine kinderen een mooi voordeel aanbieden door de 

samenaankoop van Huggies, Galenco-porducten voor baby’s en herbruikbare luiers voor Kiddybibs. Vanaf 

1 februari tot 14 maart kan het materiaal besteld worden. Gelieve de bestelling ten laatste op 1 maart 

binnen te brengen.  

Op 31 maart wordt het bestelde geleverd en afgehaald. Er wordt pas betaald bij afhaling. In bijlage de 

bestelbon met de prijzen.  

 

 

Het Bestuur 

 


