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website: www.kwbwinge.be
Bankrekening:

IBAN: BE21 7343 8904 7003
BIC: KREDBEBB

Beste wensen voor 2022

Koken met kwb
Ten gevolge van de coronamaatregelen gaan 2 lessen online door via meet. Deze keer gaan we de wereldkeuken
leren kennen.
Het wordt lekker kokkerellen in je eigen keuken, met recepten uit de exotische cultuur. Het zijn 2 lessen die geschikt
zijn voor de beginnende kok maar ook uitdagend genoeg voor de geoefende kok.
1ste les Chinees (1 gerecht: Chinese pannenkoeken met lente-ui)
de
2 les Marokkaans (1 gerecht: Marokkaans bladerdeeggerecht m’semmen)
De les duurt ongeveer 1,5 uur.
Werkwijze:
1 week vooraf worden de ingrediënten doorgegeven, deze moet je zelf aankopen.
De online kookles start om 19 uur 30. Iedereen kookt in zijn eigen keuken maar staat wel online in verbinding met
elkaar en de lesgever.
Volgende data zullen de kooklessen doorgaan: 27 januari 2022 en 24 februari 2022.
Deelname is gratis.
Graag voor 7 januari 2022 laten weten aan Jan Trompet
Mail: jan2@kwbwinge.be of 0472 80 18 18
dat je deelneemt (max. 15 deelnemers en minimum 10). (bij minder dan 10 deelnemers gaat de les NIET door).

Foto’s van Sinterklaas rondgang
Ondanks de coronaperikelen kwam de goedheilig man een bezoek brengen aan de kinderen van kwb-leden.
Het bezoek verliep anders dan de voorbije jaren maar viel toch in de smaak bij kinderen en ouders.
De foto’s zijn te bekijken op onze website www.kwbwinge.be.
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Herinnering:Samenaankoop stookolie
Ook dit jaar biedt KWB Sint-Joris-Winge je de kans om deel te nemen aan de actie
"Samenaankoop van STOOKOLIE".
Iedereen betaalt dezelfde prijs 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 Luc Van Gelder of René Cauwbergs,
uiterlijk voor maandag 17/01/2022.
Online bestellen kan ook via deze link: https://forms.gle/DedeTJGJJkSoUhw1A
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 31/12/2022.
U geniet dan ook van talrijke andere voordelen.
DEZE ACTIE GAAT EXCLUSIEF DOOR VOOR KWB-LEDEN.
BESTELBON:
Te bezorgen aan
Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23, 3390 Sint-Joris-Winge
of aan René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Sint-Joris-Winge
voor maandag 17 januari 2022.
- 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 : ______________________

