
 EMELGEM                        

Beste KWB-vrienden,

November…. tijd om het lidmaatschap te vernieuwen.                                                                  

Maar misschien denkt u : Wat heeft KWB Emelgem in 2022 gedaan en waarom lid blijven van KWB in 
deze dure tijden ?

KWB is een gezinsvereniging met veel mooie, leuke en waardenvolle aktiviteiten voor een kleine prijs.

In juni was u talrijk aanwezig op het feest t.g.v het 75-jarig bestaan. Onze normale activiteiten zoals de 
daguitstap met trein en de bus werden weer georganiseerd. Ook de meibedevaart en de gezinsfietstocht
konden doorgaan. De kooklessen waren een succes. De “pluk-je-tuin” werd vernieuwd op Italiaanse 
wijze. De halloweenspoken  en de Sint dwaalden door de Emelgemse straten dankzij ….KWB. 

Ook stad Izegem wist ons naar waarde te schatten en beloonde KWB met 2 gouden merletten : een 
merlet voor “burgerinitiatief van het jaar” met de fietspool en een merlet voor “evenement van het jaar”
met camping knuffel.

In 2023 willen we op dezelfde weg doorgaan !

We kunnen nu al beloven : een gratis nieuwjaarsontbijt voor onze leden en hun gezin op 15 of 22 
januari. Tevens zal elk lid 10 euro kortingsbonnen ontvangen.

Met deze brief verzoeken we u vriendelijk om het lidmaatschap te vernieuwen door 35 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 35 euro ?

1) Een gratis nieuwjaarsontbijt op 15 of 22 januari voor het hele gezin
2) Kortingsbonnen op kWB-aktiviteiten twv 10 euro
3) Een waardenvol programma met mooie  en prijsbewuste activiteiten
4) Een boekje vol bonnen uit handelszaken (maar dan moet je wel in dat boekje kijken)

Besluit :

Je krijgt  200% van je lidgeld terug. Een betere, veilige investering vind je niet. Doen …voor 15 december!

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

Vriendelijke groeten,

KWB bestuur-Emelgem


