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NOVEMBER - DECEMBER 2022 
 

KAARTEN 
 

In november kaarten we enkel op vrijdag 4 november. Na de toneelvoorstellingen van de Wilgekatjes 
hernemen we ons kaartspel op volgende vrijdagen in december: 

2, 9, 16, 23 en 30 december. 
 

B E L A N G R I J K:   HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2023 
 

De laatste twee jaren heeft ons bestuur omwille van corona, waardoor de meeste activiteiten dienden 
geschrapt, het lidgeld bewust gehalveerd. In plaats van € 30 vroeg onze afdeling maar € 15. 
De kas betaalde dus twee jaar op rij de helft van je lidgeld! 
Voor 2023 bedraagt het lidgeld € 35. Maar onze afdeling beschikt op dit ogenblik nog niet over een 
volledig jaarprogramma en onze kas is nog gezond. Daarom heeft het bestuur het lidgeld ook dit jaar 
bijna gehalveerd: van € 35 naar € 20. 
Voor zieke leden of wie met erge problemen kampt wordt het verlaagd lidgeld van € 10 behouden. 
 

 

Lidgeld vóór 30/11/2022 
bij voorkeur te betalen via de bank op rekening BE33 7895 8793  9246 van 

kwb Nijlen O.L.Vrouw met vermelding van ‘lidgeld 2023 en je naam en voornaam’. 

GEWOON LIDGELD 2023:  € 20      LIDGELD ZIEKEN:  € 10 
 

Uiteraard kan je ook cash betalen bij één van de bestuursleden of stop het geld in een 
gesloten omslag, schrijf je naam, voornaam en adres op buitenkant van de omslag en 

steek hem in de brievenbus van een bestuurslid. 

Het bestuur dankt je van harte voor het vertrouwen in onze kwb! 
 

 

INZAMELING GEGEVENS VAN ONZE LEDEN 
 

Momenteel beschikken we over onvoldoende contact- en andere gegevens van onze leden om bv. het 
kwb-nieuws via e-mail te versturen, een geschenkje te bezorgen n.a.v. een jubileum, een 
verjaardagskaart te versturen, enz. 
Daarom willen we aan wie een e-mailadres heeft vragen bijgaand formulier in te vullen en te versturen 
naar bert_langmans@hotmail.com en in cc. naar info@kwbnijlenolv.be. Alle inwonende gezinsleden zijn 
lid; vul dus zeker ook hun gegevens in, want we willen in de toekomst niemand meer vergeten!   
Wie geen e-mailadres heeft vult bijgaand formulier in DRUKLETTERS in, zodat we het kunnen lezen, en 
bezorgt het ingevuld formulier aan zijn/haar bestuurslid of liever nog rechtstreeks in de brievenbus van 
Bert Langmans, Beenderstraat 56. 
Als je ingeschreven bent voor de jaarvergadering met mosselfeest van zaterdag a.s., kan je het ingevulde 
formulier ook deponeren in de daarvoor bestemde doos. 



BRAINSTORMING over het programma voor 2023 
 

Op dinsdag 29 november e.k. om 19.30 uur vergadert het bestuur in het kwb-lokaal in de parochiezaal 
over het activiteitenprogramma voor 2023. 
We putten daarvoor o.m. uit het programma-aanbod van kwb-nationaal. Dat kan je nalezen in de Raak 
van juni jl., maar ook op onze website: https://www.kwbnijlenolv.be/raak-juni-2/. 
Maar … alle ideeën zijn welkom! 
Stuur daarom je suggestie uit het nationaal aanbod of je eigen briljant idee voor een leuke en plezante 
activiteit door naar info@kwbnijlenolv.be. Vermeld ook je telefoonnummer, zodat we eventueel contact 
kunnen opnemen voor meer info, en dan bespreken we je voorstel zeker op 29 november! 
 

RAAK’EN EN KWB-NIEUWS VAN SEPTEMBER 
 

Door het onverwachte overlijden van Louis hebben een dertigtal leden de Raak van september jl. niet 
ontvangen. Evenmin het kwb-nieuws van september – oktober met daarin o.m. de uitslagen van 8 
visprijskampen, nl. van 17/06 (De Gekende Vissers) t.e.m. 19/08 (Moed en Geduld). 
Onze excuses daarvoor, maar we pleiten heirkracht … 
We wijzen er nogmaals op dat alle Raak’en van het lopende jaar online kunnen gelezen worden op onze 
website www.kwbnijlenolv.be.  
Elk lid, dat deze Raak en het bijhorende kwb-nieuws, niet gekregen heeft en toch nog wil ontvangen, 
wordt verzocht een mailtje te sturen naar info@kwbnijlenolv.be met vermelding van zijn/haar adres en 
telefoonnummer. We nemen dan contact op, zodat deze Raak en het bijhorende kwb-nieuws binnen de 
kortste keren kan bezorgd worden.    
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