
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. GEZINSWEEKEND 

 

 Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 april 2014 in de Bosberg in Houthalen. 

  

 Gelieve ten laatste tegen 18 december uw gegevens door te mailen naar Fons Geerts : 

 geerts.fons@telenet.be . Vergeet niet het voorschot van 100 euro te storten. 

 

2. INFORMATIEAVOND:WATT MET JE LAMPEN? 

 

 Duurzame verlichting. Goed voor je portemonnee en het milieu. 

 Op maandag 13 januari 2014 geven wij een infoavond omtrent de nieuwe lampen nl. De LED 

 lamp. 

 Door je verlichting aan te passen kan je elektriciteitsverbruik dalen  tussen de 15% en 30%. 

 We gebruiken nog teveel de ouderwetse en inefficiënte technologie. Een plafond vol 

 halogeenspots komt overeen met een microgolfoven die permanent opstaat. Er zijn nogal wat 

 struikelblokken die er ons van weerhouden onze verlichting aan te passen. Er zijn zoveel 

 variëteiten en niet elke lamp is geschikt voor elk gebruik. 

 Geselecteerde lesgevers gaan ons op deze avond wegwijs maken door al die soorten. 

 Na afloop weet iedereen welke lampen waar kunnen vervangen worden door LED verlichting. 

 Elke deelnemer krijgt een kortingsbon waarmee zij/hij aan speciaal KWB tarief lampen kan 

 aankopenbij Massive / Philips Light Galleries. 

 

3. WANDELDAG 2014 

 

 Op zondag 9 februari 2014 hebben we onze jaarlijkse wandeldag in het teken van Falos 

 wandelcriterium. 

 Als je graag wandelt hou deze dag dan al vrij en vertel het verder aan familie en vrienden. 

 Volgende maand zal een flyer meegegeven worden. 

 

4. VOORDEELBOEKJE 

 

 Bij de Raak van januari is er weer een voordeelboekje bij met allerlei kortingen bij evenementen  

 

5. TAFELTENNIS 

 

 Er is een formulier bijgeleverd met de nodige uitleg en inschrijving voor mensen die eens een paar 

 keer per jaar graag pingpongen. 

 

 

   ZIE VERDER OMMEZIJDE. HEEL BELANGRIJK 
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6. PENSENKERMIS IN FEBRUARI: HEEL SPECIAAL 

 

 Vooraankondiging “Zogezegd Valentijn met KWB” 

 

 Sjarel van onze KWB was niet op de pensenkermis in oktober, want hij had een probleem: uitgerekend die avond 

 speelden de Rode Duivels een belangrijke kwalificatiematch voor het WK. Hij heeft zich dan maar zitten opwinden 

 voor het kleine scherm…  

 

 Normaal is onze volgende pensenkermis op 14 februari 2014, en de Sjarel heeft weer een probleem: het is dan 

 zogezegd Valentijn, en zijn vrouw (ook een duivelin!) heeft gezegd: “Awel wij gaan dan eens gezellig met ons twee 

 op pad, ergens iets eten, een glaasje wijn, wat ontspanning, en daarna… zien we wel.” 

 

 Maar de KWB zou de KWB niet zijn als ze geen oplossing had voor het probleem van de Sjarel. Omdat het zogezegd 

 Valentijn is, vervangen we deze keer toch gewoon de pensenkermis door een gezellig samenzijn, met wat hapjes, een 

 etentje en een glaasje wijn Wat het juist wordt, is ook voor ons nog een verrassing, maar zodra er meer nieuws is, 

 laten we het u zeker weten! Wat de ontspanning betreft, kunnen we nu al een tipje van de sluier oplichten: hiervoor 

 nodigen we de Wezelse Notekrakers uit, die onder andere hun mooiste liefdesliedjes meebrengen… En daarna… zien

 we wel! 

 

 Hou alvast 14 februari vrij om zogezegd Valentijn te vieren met de KWB! De Sjarel zal er ook bij zijn, met zijn 

 engeltje van een vrouw…  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

            Het Bestuur 

 

 


