Een grote Dankjewel voor al jullie financiële steun
alsook deze van stad Wervik en de stad Menen.
Neem maar vlug jullie agenda bij de hand want we organiseren terug een
kaasavond . Deze vindt plaats op zaterdag 21 januari 2023 om 18h
Het wordt terug een gezellige kaasavond met een wijntje of een biertje.
Freddy Desmedt en co zorgen terug voor een muzikaal intermezzo.
Locatie: “ De Kier” Gosserielaan 4 te Wervik vlak bij de sportzaal “ De Pionier”
Prijs: 25 euro ( wegens de inflatie) voor volwassenen en 12 euro voor de
kinderen tot 12 jaar.
Inschrijven voor 7 januari op lesamisdewarang@gmail.com
Storten op rekeningnummer van les Amis de Warang: BE30 0689 0337 8811
met vermelding naam en aantal personen.

Onze inleefreis is gepland van 25 februari tot en met 18 maart 2023.

We

vertrekken met onze kernleden en enkele sympathisanten. Er kunnen gerust
nog geïnteresseerden meereizen. Wie interesse heeft, neem gerust contact op
met iemand van de kern of via email: lesamisdewarang@gmail.com
Onze inleefreis kunnen jullie volgen op onze facebookpagina “Les amis de
Warang”
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Hoe kunnen jullie ons project steunen?
Door jullie lidgeld te vernieuwen en/of een gift storten
De peter en meterschappen van 135 euro kunnen ook op
dit nummer gestort worden.

Jullie bijdragen vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.
Graag storten op rekeningnummer:
Vzw Kontinenten, Potterierei 72, 8000 Brugge
Rekeningnr: BE66 7380 3734 7143
Mededeling: Les Amis de Warang + vermelding
rijksregisternummer en volledig adres
!Het bedrag van de gift wordt via het rijksregisternummer
automatisch gelinkt aan je belastingaangifte, dus zeer
belangrijk dit te vermelden
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Contact
Les Amis de Warang
E-mail : lesamisdewarang@gmail.com
Bestuur
Vanwalleghem Christiane en Desmedt Freddy, Kranenbroeklaan,18
8930 Lauwe (0473/17 26 48) (056/41 61 59)
Marie-PauleLeleu& Geert Verbanck, Violierenlaan 2 8940 Wervik
(056/31 15 38)
Bram Delie&Sena, Sint-Pieterstraat 88 8880 Ledegem
(0477/52 18 64)
Secretariaat
Marie-PauleLeleu, Violierenlaan 2 8940 Wervik (056/31 15 38)
Jo Demyttenaere & Carine Dewilde, Wulvergemstraat 14 8957 Mesen
(0486/70 98 71)
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