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Bankrekening:  IBAN: BE21 7343 8904 7003 
 BIC: KREDBEBB 
 
Beste KWB’ers, 
Hierbij de aankondiging van onze eerstvolgende activiteiten. 
Meer info op onze website: www.kwbwinge.be. 
 
Op bezoek bij de Sint 
 
Daar de Sint door zijn gezegende leeftijd tot de risicogroep behoort zal hij dit jaar niet aan huis komen. 
We hebben een alternatief uitgewerkt dat volledig corona proof is. 
Eerdaags worden de ouders van de kinderen tot en met 10 jaar op de hoogte gebracht.  
Voor meer informatie contacteer je Ludo Van den Bosch - GSM 0478/840 239  
of mail naar : Vandenbosch.ludo@gmail.com. 
 
 
 

Lidgeld 2021 
 
2020 beloofde een fantastisch jaar te worden. De activiteiten van 2020 waren net opgestart en er zat nog heel wat in 
de pijplijn. Maar toen … kwam corona. Het werd een tijdlang moeilijk, soms onmogelijk om als kwb-afdeling activitei-
ten te organiseren. 
Nu zijn we klaar om in 2021 opnieuw veilige en knappe activiteiten te organiseren.   
Bovenop een bruisend lokaal activiteitenaanbod kan je genieten van een ledenmagazine, ons KaWeBeetje, een goe-
de verzekering, exclusieve voordelen …  
Ondanks het beperkter aanbod aan activiteiten in dit bewogen jaar is het lidmaatschap van kwb dus nog steeds meer 
dan de moeite waard. 
We vragen jou dan ook om opnieuw lid te worden.  
Voor slechts 30 euro ben je lid tot eind 2021 en geniet je van alles wat kwb te bieden heeft. 
Als organisatie doet kwb ook een duit in het zakje. Daarom krijgt elk kwb-gezin bij Raak januari een activiteitenbon 
van 5 euro, die je kan gebruiken voor een activiteit naar keuze van jouw afdeling in de eerste jaarhelft van 2021. 
Vanwege corona komen we dit jaar niet langs voor het lidgeld,  
maar vragen we om je bijdrage te storten voor 30 november.  
Bedankt! 
 
Groeten, 
het bestuur 
 
Ons contacteren? 
0478662757 
luc@kwbwinge.be 
www.kwbwinge.be 
 
Je lidgeld via overschrijving betalen kan op 
 
BE21 7343 8904 7003 van KWB Sint-Joris-Winge 
met als mededeling : ‘lidgeld 2021 + uw naam’.  
 
Vervolgens zal een bestuurslid langskomen met je nieuwe lidkaart. 
 
 

website: www.kwbwinge.be 
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Samenaankoop stookolie 
 
Aangezien de prijs zo laag staat deze periode en verschillende mensen door altijd in hun kot te zitten bijna door hun 
voorraad zitten, vervroegen wij onze actie "Samenaankoop van STOOKOLIE".  
Groot voordeel is dat iedereen dezelfde prijs betaalt ongeacht de bestelde hoeveelheid (minimum 1000l).  
Wij streven naar een bestelling van meer dan 60.000 liter.  
Gelieve onderstaande bestelbon zo snel mogelijk te bezorgen aan een KWB -bestuurslid of René Cauwberghs,  
uiterlijk voor zondag 13/12/2020.  
Opgelet : na deze datum kunnen wij geen bestellingen meer aanvaarden tegen de gunstvoorwaarden!  
Alleen al met deze actie kan je je lidgeld terug verdienen.  
Lid worden kost je 30 euro en dan ben je lid tot 31/12/2021.  
U geniet dan ook van talrijke andere voordelen.  
DEZE ACTIE GAAT EXCLUSIEF DOOR VOOR KWB-LEDEN.  
 
 
BESTELBON:  
TE BEZORGEN AAN EEN KWB-BESTUURSLID OF AAN RENÉ CAUWBERGS,  
GLABBEEKSESTEENWEG 93, 3390 SINT-JORIS-WINGE VOOR ZONDAG 13 december 2020.  
 
- Naam en Voornaam : _________________________________________________________  
 
- Straat +nr : _______________________________________________________________ 
 
- Postcode + gemeente: ________________________________________________________ 
 
- Telnr : 016/______________ GSM : ____________________________  
 
- Aantal liter om te bestellen : __________  
 
- Voorkeur leveringsdag : Maan-/ Dins-/ Woens-/ Donder-/ Vrij-/ Zaterdag (1)  
 
- Plaats stookolietank :_________________________________________________________  
 
- Bijkomende informatie : ______________________________________________________  
     _______________________________________________________________________ 
 (1): omcirkel voorkeur  
 
Handtekening : ______________________  
 


