
 EMELGEM                        

Beste KWB-vrienden,

Het is weer november. Tijd om het lidmaatschap te vernieuwen.                                                                  

Maar misschien denkt u : KWB heeft in 2021 niet veel gedaan.  Had ik iets aan KWB ?                                     

Inderdaad : corona beperkte onze aktiviteiten : er was geen daguitstap, geen nieuwjaarsontbijt, geen 

feest tgv 75 jaar Emelgemse KWB, geen meibedevaart, geen kooklessen. We hebben elkaar niet veel 

gezien.       

We probeerden wel wat kon en mocht: we vervingen de nieuwjaarsreceptie door koekenbrood voor 

iedereen. Er waren de 2 QR wandelingen, een fietssneukeltocht,  camping knuffel, pluk je tuin,  de 

sprookjestocht, de sintcampagne en een kwis. Ook de fietspool draaide dapper verder.

En voor 2022 kunnen we nu al beloven : heropstart van de kooklessen in januari en in juni het 

uitgestelde feest voor 75 jaar KWB. Natuurlijk gaan we weer op busreis en ook de daguitstap komt er 

aan. 

Met deze brief verzoeken we u vriendelijk om het lidmaatschap te vernieuwen door 30 euro te storten

op de KWB Emelgem-rekening BE59 7775 5013 0526 met vermelding van uw naam.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom en genieten van de voordelen!

Wat krijg je voor deze 30 euro ?

1) Bezoek van een medewerker met een geschenkenpakket twv 15 euro

2) Een gratis nieuwjaarsontbijt op 16 januari voor het hele gezin

3) Een spetterend jubileumfeest in juni

4) Een waardenvol programma met mooie activiteiten

5) Kortingsbonnen die nog niet gebruikt werden blijven geldig in 2022

6) Een boekje vol bonnen uit handelszaken (maar dan moet je wel in dat boekje kijken)

Besluit :

Je krijgt  200% van je investering terug. Een betere, veilige investering vind je niet. Het is een goede zaak 

om het lidmaatschap nu te vernieuwen. Doen …voor 15 december !

Uw lidmaatschap maakt de kwb-werking in Emelgem mogelijk. We zijn er u dankbaar voor.

Vriendelijke groeten,

KWB bestuur-Emelgem


