RAAKSKE November
LIDGELD
Graag storten voor 1 december op rekening KWB Veerle : BE05 7333 4611 9975 , met vermelding
‘ledenbijdrage 2023’ en je naam. Ook dit jaar werd er gekozen om dit via een overschrijving te laten
doen omdat het voor de kassier een hele geruststelling is om geen cash geld in huis te hebben en omdat
het voor de wijkmeesters vaak een heksenjacht was om het lidgeld tijdig te gaan innen bij de mensen
thuis .U kan ook gebruik maken van het stortingsformulier dat verleden maand bij uw raakje was.Het
lidgeld bedraagt 30 € ( Normaal 35 €, maar KWB Veerle legt zelf 5 € bij). Leden die recht hebben op een
verminderde bijdrage o.a. weduwen, betalen 20 €. Je nieuwe lidkaart dient niet (enkel) om je
portefeuille dikker te maken : ze geeft je ook recht op korting bij ondermeer Lunch Garden (10%).
Gewoon de barcode laten scannen aan de kassa , en klaar !Meer voordelen vind je op de KWB Website
of op www.kwbveerle.be , of vraag ernaar bij één vd bestuursleden of via de kortingsbonnen

BEZOEK SINT NIKLAAS 5 DECEMBER
Wil je uw kind dit moment laten beleven, vul bijgevoegd formulier in of neem contact op voor
meer informatie met Frans Van Deyk - 014/841879 of Rudy Hollants 7 –014/840427 of Marc
Van Kerckhoven - 0499/306445.We hebben de goede man gevraagd om tussen 17u30 en 20u00
langs te komen. In de brief aan de sint heeft de KWB gevraagd om een extraatje te voorzien.
Benieuwd wat hij voor de kleintjes in petto heeft… Leden kwb gratis én voor niet-leden indien
ze lid worden bij inschrijving (lidgeld 30 €)De inschrijvingen moeten binnengebracht worden
voor 27 november, bij een bestuurslid of bij Hollants Rudy – Makelschrans 7 - tel. 014/840427
of via email: info@kwbveerle.be of lhollants@telenet.be

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wenst dat de sint op bezoek komt op 5 december voor de kinderen.
Voornaam kind……………………………..Leeftijd …………………..jaar Klas………………………………………….
Voornaam kind………………………………Leeftijd ………………….jaar Klas……………………………………………
Voornaam kind…………………………….…Leeftijd ………………..jaar Klas……………………………………….. .
Hobby’s:……………………………………………………………….

Geef een extra blaadje mee voor gegevens over het kind voor onze sint.
Leden kwb gratis én voor niet-leden indien ze lid worden bij inschrijving (lidgeld 28 €)

