
Beste kwb-lid,

2020 beloofde een fantastisch jaar te worden voor kwb, dat 75 kaarsjes uitblaast. 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 activiteiten te organiseren.
Maar we bleven niet bij de pakken zitten en werkten alternatieven uit: de zomerzoektochten, het digitale aanbod ‘kwb
verveelt nooit’, het online Raak magazine …

Nu zijn we klaar om in 2021 opnieuw veilige en knappe activiteiten te organiseren. We zijn klaar om mensen terug te
verenigen. Want dat is wat kwb doet: mensen samenbrengen. Gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, man én
vrouw, dichtbij en veraf. Omdat samen leuker is dan alleen. Zo geven we elke dag vorm aan de samenleving.

Als kwb’er behoor je tot een vriendengroep, een grote vereniging die staat voor een warme samenleving. Je voelt dat
je erbij hoort. En als corona ons iets heeft doen inzien, is het dat we allemaal nood aan contact hebben.

Zoals je ziet, heeft kwb veel troeven. Bovenop een bruisend lokaal activiteitenaanbod kan je genieten van een
ledenmagazine, een goede 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.

Jij en je kwb-afdeling hebben elkaar nodig, daar ben ik zeker van. Alvast opnieuw welkom bij de kwb-familie!

Met vriendelijke groeten,
Wim Verlinde, algemeen voorzitter

Een boodschap van Torhout Content
Als u uw bijdrage vóór 25 november 2020 betaalt, ontvangt u een Torhout bon twv €10,- als beloning voor uw
vertrouwen. U kan overschrijven op het rekeningnr. van Torhout Content hieronder vermeld. Begin 2021 ontvangt u
uw lidkaart en Torhout bon.

Ons contacteren?
050211569
info@torhoutcontent.be
www.torhoutcontent.be

Je lidgeld via overschrijving betalen kan op
BE02 0689 3242 3540


