
              
  
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. THEMA-AVOND : KWB AIRLINES 
 
Deze gezellige avond is een begrip aan ’t worden voor onze leden.   
Dit gaat een avond worden met als thema reizen. Verdere details op deze avond. 
Je vindt de uitnodiging met inschrijvingsstrook in bijlage. 

 
3. 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) 
 

4. GOVAKA  EN PASAR VAKANTIEBEURS 
 
Deze beurs is een bron van inspiratie voor de meest uiteenlopende bestemmingen en 

 vakatietypes(fietsen, wandelen, cultuur, kamperen,…)Maar het is ook dé plek om je persoonlijk te 
 laten adviseren en ervaringen uit te wisselen met onze enthousiaste reisbegeleiders. Je  geniet 
 bovendien van een extra korting bij het boeken van je reis. 

Deze beurs gaat door op zondag 16 december 2018 van 10 tot 17.00 uur in GC Den Boomgaard, 
 Antwerpsesteenweg 57 in Ranst. Vrije toegang. 
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