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Kwb - Ledenbijdrage 2023: € 35
Tijdens de maanden oktober en november komt uw bestuurslid langs voor het innen van het lidgeld.
Voor 2023 bedraagt dit €35. De volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten is gratis voor alle leden,
partners en kinderen. We kiezen terug voor contante inning. Voor dit bedrag ben je een gans jaar kwb
-lid en krijg je 10 maal het ledenblad Raak en de maandfolder van onze afdeling met een overzicht
van onze activiteiten. Hierbij wordt ook je lidkaart overhandigd welke je goed bijhoudt. De kwb-lidkaart
(en het lidnummer) is de toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak januari krijgen alle
leden een bonnenboekje met een pak voordelen. Ook op de website www.kwb.be zullen het hele jaar
door aanbiedingen terug te vinden zijn. Het bezoekje van je bestuurslid is ook de ideale gelegenheid
om je ledengegevens te actualiseren: adresveranderingen, telefoon of gsm-nummer,...

Wandelweekend kwb
Het kwb wandelweekend gaat door in Strandhotel Bos & Duin te Oostkapelle (Zeeland, NL). Dit van
vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober 2022.
Dertig personen nemen deel aan dit wandelweekend waarbij we, zoals andere jaren, drie gevarieerde
groepswandelingen zullen maken.

Zaterdag 15 oktober (PZ - 09:00u) : Meldingsronde
Zat 15 okt gaan we weer een meldingsronde doen voor de gemeente Mol. Dus alle leden welkom om
mee te stappen om samen onze gemeente een beetje mooier en veiliger te maken. Dit helpt ook een
beetje mee om al onze aktiviteiten te kunnen sponseren. 09:00u aan de parochiezaal. Een hapje en
drankje wordt voorzien door de kwb.

Woensdag 19 oktober (PZ - 19:00u) : Wandelen
Zoals gewoonlijk vertrek om 19:00u aan het gemeenschapshuis (parochiezaal)

De aktiviteit “Betaalbare energie” is verplaatst naar 20
december (PZ - 20.30u).
Betaalbare energie: Door de stijgende energieprijzen en de steeds meer voelbare klimaatverandering
gaan velen van ons op zoek naar andere, alternatieve energiebronnen. Wat beweegt er allemaal op
de energiemarkt en wat brengt de toekomst ons op het vlak van energie? Wat houdt de
energietransitie in, en hoe gaan we hier best mee om? Je ontdekt het tijdens deze infoavond.
Daarnaast kom je ook meer te weten over de werking van lokale burgerenergiecoöperaties en welke
energieprojecten in je buurt de moeite waard zijn. Meer hierover nog in de volgende folder.

Woensdag 16 november (PZ - 19:00u) : Wandelen
Zoals gewoonlijk vertrek om 19:00u aan het gemeenschapshuis (parochiezaal)

Vrijdag 25 november (Rozenberg - 18:30u) : Kookles
De kookles zal deze keer doorgaan op de Rozenberg. Het thema wordt in de volgende folder
meegedeeld.

Samenaankoop mazout Mol
De samenaankoop van het ACV stopt en we willen dit verderzetten via e-mail.

De samenaankoop is voorzien vanaf 4 oktober.
Het emailadres : samenaankoopkempen@gmail.com is daarvoor aangemaakt en alle correspondentie
verloopt via dit mailadres .
Je meld je aan op samenaankoopkempen@gmail.com met de volgende gegevens :
Je naam , adres en telefoonnummer.
en een kopie van het controleattest van je mazouttank. Zo weten we meteen ook waar er geleverd
mag worden en is de leverancier ook zeker dat er geleverd mag worden . Let op: de huidige
geldigheidsduur is 5 jaar .
Via het mailadres samenaankoopkempen@gmail.com doe je de bestelling wanneer je hiertoe wordt
uitgenodigd.
In het vakje onderwerp zet je dan ook : Bestelling
In het tekstvak zet je het aantal liters, maximum 2000 en eventuele aanwijzingen voor de levering.
De mail van bestelling geldt als bewijs van bestelling. Doe je bestelling tijdig zodat bij een foutieve
bestelling nog kan ingegrepen worden. Voor de bestellingen reserveren we een periode van 3 weken.
Na de uiterste inschrijfdatum kan je de bestelling alleen nog herroepen bij de leverancier. Er wordt
gezocht naar een leverancier voor de totaliteit van de bestellingen en na toewijzing van de beste koop
krijgt deze het volledig overzicht van de bestellingen doorgestuurd waarna de leveringen in de
daaropvolgende weken kunnen plaatsvinden. De klant krijgt een mail teruggestuurd met daarop de
gegevens van de leverancier , de dagprijs en de verkregen korting. Wij bemiddelen in de verkoop
maar verkopen zelf niet. Het blijft een koop tussen U en de leverancier tegen de afgesproken prijs.
Als er nog vragen of opmerkingen zijn kan je deze ook richten
aan samenaankoopkempen@gmail.com in het vak onderwerp zet je dan Vraag. Afmelden kan
uiteraard ook. De eerste samenaankoop zal plaats vinden in september-oktober voor de regio groot Mol.

Toekomst 15 Kapellekens
Alle info in verband met het toekomstplan van de 15 Kapellekens waaraan leden van de kwb ook
hebben aan meegewerkt kan je vinden op www.gemeentemol.be/15kapellekens.

Voorbije aktiviteiten
Avondwandeling 21 september
Met 7 vertrokken we voor een wandeling van 8 km die vertrok aan de parochiezaal en via Groot
Kapellen en Peperstraat naar Muizenberg en Bleken ging. Een tussenstop hielden we in café
Meulenberg in Millegem. De terugweg ging via Bietenstraat en Bosdreef naar het Kaffeeke waar werd
nagekaart. Enkele kwb-ers, die om diverse redenen niet meewandelden, sloten zich aan bij deze
nabespreking
.

