
              

  

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

Vooreerst de beste wensen voor 2014 vanwege het bestuur. Moge al je dromen uit komen. 

 

1. 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. 

 Als je komt gelieve dan een striptang, een universele tang en lusterklemmen mee te brengen. 

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

 aankopenbij Massive / Philips Light Galleries. 

 

2. WANDELDAG UIT HET FALOS-WANDELCRITERIUM 
 

 Op zondag 9 februari 2014. Vertrek tussen 9 en 15.00 uur aan de Parochiezaal van Balen-

 Centrum. 
 De afstanden zijn: 6 - 9 - 13 - en 18km 

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

 Maak reclame bij uw familieleden, vrienden en kennissen. 

 Op deze dag hebben we veel handen nodig en daarom doen we weerom een oproep naar onze 

 leden om te komen helpen op deze zondag. Geef uw naam door via uw wijkmeester of mail naar 

 grobben.rene@skynet.be . 

 

3. ITALIAANSE VALENTIJNAVOND 

 

 Op vrijdag 14 februari hebben we normaal onze voorjaarspensenkermis. Maar omdat dit 

 samenvalt met Valentijn hebben we eens gekozen voor een andere formule. 

 Voor alle details : zie bijgevoegd formulier met ook inschrijving. 

 Inschrijvingen moeten ten laatste binnen op 30 januari.  

 

 

     ZIE VERDER OMMEZIJDE 
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4. SAMENAANKOOP POTGROND 

 

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

 Deze is voorzien op zaterdag 15 februari 2014 bij AVEVE in Balen. 

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

 Normale prijs  8,65 euro; op vertoon van lidkaart KWB op zaterdag 15 feb. : 6,65 euro 

  

5. SAMENAANKOOP HOFZAAD 

 Een aantal jaren geleden hadden we ook jaarlijks een samenaankoop van hofzaad. Dit is jaren 

 een succes geweest. Maar de laatste jaren was er een terugval. Weinig mensen kweken nog  eigen 

 groenten.  

 Misschien is dit de laatste jaren veranderd. Luc Vos zorgt nog altijd jaarlijks voor een deel zijn 

 eigen groenten. Als er mensen zijn die terug willen beginnen met groenten kweken, kunnen ze via 

 hem een bestelformulier bekomen voor hofzaad en bloemenzaad. 

 Dus als er geïnteresseerden zijn gelieve Luc Vos te contacteren via tel 014/81 61 79 of  

 e-mail: lucenjoelle@gmail.com 

6. DAGUITSTAP NAAR OOSTENDE 

 Op zaterdag 29 maart hebben we een daguitstap voorzien naar Oostende. 

 We bezoeken in de voormiddag het vernieuwde complex De Kinkhoorn; in de namiddag is er een 

 stadwandeling voorzien met een aantal bezienswaardigheden. 

 Meer hierover in ons KWBeeke van februari. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Het  Bestuur 

 

 


