
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. LIDGELD 2013 

Vanaf oktober zullen onze wijkmeesters ook de ledenbijdrage innen voor het jaar 2013. 

Dit bedraagt nog steeds 25 euro. Na betaling zal men de nieuwe lidkaart overhandigen. 

Gelieve ledenbijdrage te vernieuwen voor 10 december . 

 

2. GEZINSWEEKEND 

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 april 2012 in de Lork. 

Inschrijven kan nog tot 20 december bij Fons Geerts, Steegsebaan 211, tel. 014/ 814270. 

 

3. KOOKLESSEN 

 

De groep is samengesteld.  

Jef Willekens zal zorgen voor het goede verloop tijdens deze kooklessen. 

De data zijn: 6 en 20 december, 8 en 22 januari, 12 en 21 februari en 1 maart. 

Op de laatste avond worden ook de partners uitgenodigd om te komen proeven van hun gerechten. 

We wensen de kandidaten veel succes. 

 

4. BIERPROEFAVOND: BIEREN VAN DE BELGIAN FAMILY BREWERS 

Op zaterdag 15 december 2012 in het Parochiecentrum Balen om 20.00 uur lokaal 2. 

De leden van de vzw Belgian Family Brewers behoren tot de Belgische brouwerijen en brouwen minstens 

50 jaar ononderbroken bier in België.  Samen vertegenwoordigen zij 15 % van de Belgische 

bierbrouwers, met in totaal meer dan 1500 jaar ervaring in het brouwen van bier op een traditionele 

wijze.  Wij gaan op deze avond een 7 tal van deze bieren proeven met daarbij twee bijbehorende kazen en 

brood om de smaak van het bier beter te kunnen proeven. Men kan nog inschrijven tot zondag 9 december 

bij Luc Vos, Konijnenberg 1, tel 014/ 816179 

bij René Grobben, Korte Heide 18, tel 014/ 812154 

 

5. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

Deze is voorzien op zaterdag 16 februari 2013 bij AVEVE in Balen. 

Prijzen worden volgende maand mee gegeven. 

 

6. ZWEMAANBOD VAN KWB MOL 

Op 20 januari tussen 15 en 16 uur kan men, op vertoon van de KWB lidkaart, gratis komen zwemmen in 

het zwembad van Mol aan de sporthal Den Uyt. 

U hoeft niet op voorhand in te schrijven. Alleen maar tijdig daar zijn en u aanmelden. 
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7. OPNAMES BIJWONEN VAN DE VRT 

 

Het verbond heeft het voorstel dat men opnames kan bijwonen van de VRT. 

Onder andere van Blokken. 

De data zijn: maandag 14 januari 2013 dinsdag 15 januari, woensdag 16 januari, maandag 21 januari en 

dinsdag 22 januari.  

Deze data zijn voor ons te moeilijk om te organiseren daar de tijdspanne te kort is. 

Maar er zijn nog data voor de volgende maanden. 

Als er mensen zijn die deze opnames of andere opnames willen bijwonen, gelieve ons dan een seintje te 

geven zodat we een bus kunnen bestellen en bij de VRT navragen welke data er mogelijk zijn en ook 

welke programma’s. We zullen ook eventueel VIER en VTM contacteren. 

Als er onder onze leden mensen zijn die dit willen organiseren zou dat voor ons een verademing zijn. 

We zullen wel helpen waar nodig. 

 

8. SAMENAANKOOP HOFZAAD 

 

Zijn er mensen die willen meedoen met deze samenaankoop. Zo ja laat hiervoor ook een seintje. 

Het is zeker voordeliger om samen aan te kopen. 

 

 

9. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

.  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand december en januari: 

Zondag 2 december 2012: KWB Wezel – ZW Duivels om 10.15 uur 

Zondag 9 december 2012: KWB Wezel – Landelijke Gilde om 10.00 uur 

Zondag 16 december 2012: KWB Wezel – Den Bunt om 10.00 uur 

Zondag 23 december 2012: FC Arsenaal - KWB Wezel om 10.00 uur 

Zondag 30 december 2012: KWB Wezel – KWB Donk om 10.00 uur 

Zondag 6 januari 2013: Nieuwjaarsreceptie om 10.30 uur 

Zondag 13 januari 2013: BK Cyclocross om 10.00 uur 

Zondag 20 januari 2013: KWB Wezel – Kattenberg om 10.00 uur 

Zondag 27 januari 2013: KWB Wezel – Mi Amigo om 10.00 uur 

 

 

Het Bestuur 


