RAAKSKE DECEMBER
KWB VEERLE

NIEUWJAARSZINGEN
Op Maandag 31 december (ts. 9u – 12u) trakteert KWB Veerle de kinderen op een snoepje
of hot-dog aan de Kerststal op de Markt . Ook aan de grote mensen werd gedacht : er zijn
hartverwarmende borrels aan democratische prijzen. Kom zeker es langs ! Je bent meer dan
welkom !!

KWB wandeling: 27 januari 2019
Het jaar is bijna voorbij en het is zover. Onze Kwb wandeling start op 27 januari 2019 aan het
buurthuis om 8u30 en er kan gewandeld worden over verschillende afstanden: 4 km – 7 km –
11km – 14km – 17km. Er is een tussenstop voorzien in Blauberg voor 11 – 14 – 17km.
Verleden jaar hebben 1231 wandelaars kunnen genieten van de prachtige bossen en heide. 64
wandelaars voor 4km ; 360 voor 7km ; 390 voor 11km : 170 voor 14km : 100 voor 17km en
147 die geen afstand ingevuld hadden .De wandeling is duidelijk afgepijld voor alle
afstanden.Nà de inspanning kan u terug op kracht komen : we voorzien verse soep en
boterhammen met spek (en eieren) en broodjes met kaas of hesp. Dorst hoeft u
vanzelfsprekend ook niet te lijden Meer info bij de bestuursleden of via : http://www.falos.be/
LIDGELD
Vorige maand hebt U een overschrijvingsformulier voor ledenbijdrage 2019 ontvangen bij de
raak van november. Er werd voor de tweede maal gekozen voor overschrijving. Wat nu opvalt
is dat tot heden 30 november inschrijvingen niet gebeurd zijn vergeleken met de vorige jaren
toen de wijkmeester zelf jaarlijks het lidgeld ontving. Om welke reden van te laat betaling is
voor het bestuur onduidelijk. Graag hadden we het vorige systeem behouden doch voor onze
kassier was het een hele geruststelling om geen cash geld in huis te hebben. Misschien is de
nieuwe werkwijze van betaling voor de leden de uiterste datum ( 1 december) van betaling
even uit het oog verloren. Zo ja , er kan nog tot 10 december gestort worden op rekening KWB
Veerle : BE05 7333 4611 9975

