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Bankrekening:  IBAN: BE21 7343 8904 7003 
 BIC: KREDBEBB 
 

Gezinsfietstocht: 
 
KWB  Sint-Joris-Winge nodigt u uit voor de jaarlijkse toeristische gezinsfietstocht in  
Lier en omstreken woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag). 
 
De fietstocht start om 9u45 aan parking CC De Mol in Lier 
Deze vlakke fietstocht van ±47 km voert ons langs fotogenieke Neteboorden en heidelandschappen. 
Wij voorzien uiteraard rond 11u een tussenstop.(Het Badhuis Omblemsestwg. 73  2560 Kessel ) 
 
Deelnameprijs: 25 Euro per persoon, kinderen (3-12 jaar) betalen 20 Euro. 
Inbegrepen: Vervoer van de fietsen. Eén consumptie en een middagmaal.(soep-keuzegerecht-dessert) 
Het middagmaal nuttigen we in restaurant "De Zoete Inval" Beveldorp 56  2560 Bevel rond 13.00u. 
   
Praktische informatie:  
Fiets meebrengen want er is geen fietsenverhuur.  
Wij zorgen voor het transport van de fietsen indien nodig. Gelieve dit onderaan aan te duiden.  
De eigen verplaatsing doen we met de wagen.  
We verzamelen allemaal om 8u10 op de parking Tiensesteenweg voor het opladen van de fietsen.  
Vandaar naar parking Ontmoetingscentrum De Mol Aarschotsestwg.3  2500 Lier om stipt 8u30. 
 
Inschrijving én betaling dienen uiterlijk woensdagavond 14 juli 2021 binnen te zijn. 
 
Info en inschrijving :  Juliaan Loddewijkx ,Sint-Jorisveld 10 tel. 016/64 08 53 of 0487563290 
Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23 tel. 0478662757  
of bij een bestuurslid KWB 
 
Betaling kan ook op  rekening KWB:BE21  7343 8904 7003 met vermelding keuzemenu(s). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook  
 
Naam : ............................................................................................................  
 
Adres : ............................................................................................................  
 
GSM nummer : ...........................................................  
 
Ik neem deel aan de "Gezinsfietstocht" in Lier met middagmaal op woensdag 21/07/2021 
 
met …………(aantal) personen en met ……..... kinderen (-12 jaar) en betaal hierbij voor deelname met middagmaal 
 
25 Euro / persoon en 20 Euro / kind of in totaal ………….. Euro. 
 
Keuze menu + aantal personen aanduiden: 
                           menu   1.  soep-gemarineerde kipfilet-champignon roomsaus-dame blanche. 
                           menu   2.  soep-gebakken zalmmoot-hollandaise saus-dame blanche.             
 
Ik wens gebruik te maken van het vervoer met de vrachtwagen voor …….. (aantal) fietsen. 
 
Handtekening :.............................................. 

website: www.kwbwinge.be 
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Fietsen met kwb 

 

Vanaf mei zijn wij gestart met  'Fietsen met KWB'. 
Iedere dinsdag een andere route, aan een rustig tempo dat door iedereen kan gevolgd worden en dit  
tot einde augustus.  
Vertrek: parking voetbalplein Tiensesteenweg om 19u. 
AFSTAND: tussen 25 en 30 km. 
NIET BIJ REGENWEER 


