
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 

 

Op zondag 10 februari 2013. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan de Parochiezaal van St.Jan in 

Gerheide. 

De afstanden zijn: 5 – 7.3 – 10.5 – 12.3 – 14 – en 17.5 km 

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

Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 

 

2. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

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

Potgrond “goed gezien”, zakken 70 liter  

Normale prijs 8,3 euro, op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 16 feb. : 6,50 euro 

 

3. SAMENAANKOOP CHOCOLADE PASEN 

 

De prijs voor de standaard figuren: 11.5 euro per kg, voor de kleine figuren: 13.5 euro per kg. 

Niet-leden betalen 1 euro extra voor administratiekosten. 

De bestelling moet ten laatste binnen zijn op donderdag 7 maart. 

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

 

4. INFOAVO0ND VOOR HET GEZINSWEEKEND 

 

 Deze gaat door op dinsdag 5 maart in het P.C. lokaal 10 om 20.00 uur. 

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

 

 

5. CAFE MANGE 

 

Deze gaat door op vrijdag 8 maart in het P.C.  

Alle details alsook de inschrijving vindt men op bijgevoegd blad. 

 

6. BIKE FIT 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Met BIKEFIT wordt je fietsconditie zo naar een hoger niveau getild. 

Infoavond op woensdag 20 februari 2013 om 18.30 uur in sporthal Bleukens, Hoolsterberg 36. 

Zie ook bijgevoegde flyer. 

 

 

ZIE VERDER OMMEZIJDE 

 

KWB Balen  
 

IBAN nr. BE48 7875 0683 1427 

e-mail:kwbbalen@yahoo.com 

februari 2013  

Website: www. kwbbalen.be 



7. SAMENAANKOOP LED VERLICHTING 

 

In de raak van januari stond een heel artikel gewijd aan deze samenaankoop. 

KWB nationaal organiseert in samenwerking met Philips & HUB een infoavond over duurzame 

verlichting. De dichtstbijzijnde infoavond voor ons is in Tessenderlo in de Parochiezaal (achter de kerk) 

Op woensdag 13 februari om 20.00 uur. 

 

Zij die wensen over te schakelen op LED verlichting en meer info wensen alvorens aan te kopen zullen 

op deze avond de nodig info hierover verkrijgen. Als men op die avond de lampen besteld dan kan men 

deze lampen aankopen met een korting van 50% . 

Het is de bedoeling dat men op deze avond de bestelling doet en ook vermeld waar men de lampen wil 

afhalen. 

De lampen kunnen afgehaald worden in een filiaal van Massive. Voor ons is de dichtstbijzijnde winkel in 

Hasselt.  

Als er veel bestellingen zijn in onze afdeling dan kunnen we deze eventueel groeperen zodat één of twee 

personen de hele bestelling ophalen opdat er ook kan bespaard worden op het vervoer.  

De meeste mensen weten dat LED verlichting veel minder verbruikt dan andere verlichting. De aankoop 

is nog redelijk duur. Met deze samenaankoop kan men de prijs al met 50% drukken voor de aankoop en 

nadien op het einde van het jaar heeft men een aanzienlijk minder verbruik van elektriciteit. 

 

8. FILMVERTONING: GROENTEN UIT BALEN 

 

Deze filmvertoning gaat door op vrijdag 15 maart 2013 in ’t Getouw in Mol. 

Inkomprijs : 3 euro. 

Er zijn 220 plaatsen voorzien en vol is vol. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn. 

 

De inleider van de film is Yves Van Hulsel, medewerker ACV Nationaal. 

Na de filml is er de mogelijkheid om in de foyer nog iets te drinken. 

De opbrengst van de film + drank achteraf gaat volledig naar “Ons Huis” – Aktie Min(vierde 

wereldwerking) 

Zie ook bijgevoegde flyer. 

 

 

 

9. VOETBAL PROGRAMMA KWB WEZEL 

  

We gaan hun sportactiviteiten hier opsommen voor de maand februari en maart: 

 

Zondag 3 februari 2013: Fam. Geerinckx – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 10 februari 2013: ZW Duivels – KWB Wezel om 10.15 uur 

Zondag 17 februari 2013: Dorperheide – KWB Wezel om 120.00 uur 

Zondag 24 februari 2013: KWB Wezel – FC Crossroad om 10.00 uur 

Zondag 3 maart 2013: De Voskes – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 10 maart 2013: KWB Wezel – Bohé om 10.00 uur 

Zondag 17 maart 2013: FC Scharnier – KWB Wezel om 9.30 uur 

Zondag 24 maart 2013: KWB Wezel – FC Cools om 10.00 uur. 

 

Het Bestuur 

 

 

 


