
              
  
Beste KWB’er 
 
Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 
 
 

1. SAMENAANKOOP VAN POTGROND  EN GAZONMESTSTOFFEN 
 

Even ter herinnering: We gaan ook dit werkjaar samenwerken met KWB Hulsen voor de 
samenaankoop potgrond en Gazonmeststoffen. Vorige maand was er een formulier bijgevoegd 
met alle nodige informatie alsook een inschrijvingsstrook. 

 Wil je meedoen met de samenaankoop zorg dan dat je inschrijving voor 23 december bij Luc Vos, 
 met betaling (cash of storten), wordt afgeleverd. 
 

2. KWB GEZINSWEEKEND KOKSIJDE 
  
 De inschrijvingstermijn is ondertussen verstreken met 78 inschrijvingen als resultaat. 

Wat de inschrijvingen voor het bezoek aan de luchtmachtbasis van Koksijde betreft, zitten we met 
een vervelend probleem. Er worden, zoals eerder vermeld, slechts 50 deelnemers toegelaten, 
terwijl we 63 inschrijvingen binnen kregen. We hebben nog geprobeerd, maar men wil hier niet 
van afwijken omwille van veiligheidsredenen.  
Als eerste poging om dit op te lossen, willen we een vraag lanceren naar de ingeschrevenen:   
Zijn er misschien deelnemers die toch vrijwillig willen afhaken voor dit bezoek, hierbij rekening 
houdend met het feit dat je voor het bezoek reeds ’s morgens om 10 uur ter plaatse moet zijn, en 
dus heel vroeg moet vertrekken, in druk verkeer? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan Fons 
Geerts (geerts.fons@telenet.be) a.u.b.  
 
 

3. THEMA-AVOND “KWB SWINGPALEIS” 
 
Deze gezellige avond is stilaan een begrip aan ’t worden. Vorig jaar hadden we “Viva de vélo” 
waar je o.a. met Sagan op de foto kon. Dit jaar gaan we uit nostalgie “het swingpaleis” nog eens 
bovenhalen. We laten Felice uit zijn as herrijzen en we zingen uit volle borst mee. Een feestelijke 
meergangenmenu, voorafgegaan door een aperitief, zal ook weer niet ontbreken.  
Je vindt de uitnodiging met inschrijvingsstrook in bijlage. 

 
 

4. LEDENVOORDELEN: AANKOOP TUINZADEN 
 

Kwb zoekt continu ledenvoordelen voor je uit. Zo krijg je bijv. enkele malen per jaar een 
bonnenboekje.  
Maar ook als plaatselijke afdeling doen we ons best om je lidgeld te laten terugverdienen. Eerder 
op dit KWBeeke kon je al lezen over de samenaankoop potgrond en gazonmeststoffen.  
Maar ook dit jaar kunnen de hobbytuiniers onder jullie weer tegen opmerkelijk goedkopere prijzen 
tuinzaden (groenten- en bloemenzaad) bestellen. Wie graag een bestellijst heeft met alle details, 
kan dit bekomen via Luc Vos (0498/349511 of lucenjoelle@gmail.com) 
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5. MEDEDELING IVM OVERSCHRIJVINGEN 
          
We hebben graag dat er per overschrijving wordt betaald, alhoewel dit zeker niet verplicht is! 
Maar indien je per overschrijving betaalt, willen we je vriendelijk verzoeken om als mededeling 
steeds duidelijk te vermelden waarover de storting gaat. Om de taak van onze penningmeester te 
vergemakkelijken hebben we ook graag dat stortingen per activiteit of onderwerp apart worden 
gestort. We zijn je hier dankbaar voor! 
 
 
 
De kerstperiode staat voor de deur en daarom: Vrolijke kerstfeest!!! 
  
Vanwege 
Het KWB-bestuur 

 


