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website: www.kwbwinge.be
Bankrekening:

IBAN: BE21 7343 8904 7003
BIC: KREDBEBB

Beste KWB’ers,
Hierbij de aankondiging van onze eerstvolgende activiteiten.
Meer info op onze website: www.kwbwinge.be.
Infoavond “Ontdek de nieuwe verkeersregels”:
Een gezellige infoavond van twee uur waarin je de nieuwste verkeersregels leert kennen en je algemene
verkeerskennis wordt opgefrist.
Een erkende rijlesgever begeleidt je doorheen de Verkeersquiz en beantwoordt al je vragen over de
verkeersregels.
De Verkeersquiz gaat door op 8 november om 19u30 in de polyvalente zaal van de Sint-Jorisschool,
Tiensesteenweg 4 te Sint-Joris Winge.
Daar het aantal deelnemers beperkt is vragen wij om in te schrijven.
Dit kan door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan een bestuurslid of via de website.

Inschrijvingsformulier:
Naam:...........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Tel: ..................................................................................
Email: ..........................................................................................................................
Neem deel met ........... personen aan de infoavond "Ontdek de nieuwe verkeersregels"
op 8 november om 19u30 in de polyvalente zaal van de Sint-Jorisschool,
Tiensesteenweg 4 te Sint-Joris Winge.
Handtekening: ........................................................................................................
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Kaarttornooi:
Waar: Cafetaria Sporthal “de Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge
Wanneer: Telkens op donderdagavond om 20.00 uur op volgende data. Inschrijving vanaf 19u30.
2 november en 9 november 2017: prijsuitreiking.
Tussenstand:
SEMPELS ROGER

KWB KERKOM

569

DE JAEGER HENRI

KWB WINGE

562

WECKHUYZEN LAURA

WINGE

550

LOYENS LUC

GLABBEEK

543

FAVIER MAGDA

WINGE

537

PASTEINS MIA

WINGE

536

BOESMANS LEA

524

ELSEN EDDY

KWB KERKOM
KWB
HOUWAART

CLUTS HILDE

MEENSEL

517

TUYLS PAUL

514

CLOOTS PATRICK

KWB WINGE
KWB
HOUWAART

VANDER ELST ETIENNE

KWB WINGE

507

DE BRUYN JOSE

KWB MEENSEL

490

VAN DE BROECK PAUL

KWB WINGE

485

DE BRUYN JOZEF

KWB LUBBEEK

482

DE BRUYN MARC

LUBBEEK

467

MOENS LUDWIG

WINGE

431

SEMPELS ROGER

KWB WINGE

413

VAN DE BROECK PATR.

KWB WINGE
KWB
HOUWAART

398

VERVOORT PATRICK

518

512

354

Allen van harte welkom!
Ook wie niet komt kaarten, kan bij ons terecht voor een lekker pintje en een babbel

Sinterklaas op bezoek:
Op zaterdag 25 november 2017 bezoekt de Sint de kinderen van onze KWB-leden
Zoals vorige jaren mogen de kinderen (tot en met 10 jaar) van onze leden het bezoek verwachten van de Sint.
Hij en zijn Pieten brengen zeker wat lekkers en een geschenk van de KWB.
Om 9 uur begint de Sint zijn rondgang.
De ronde begint op de Glabbeeksesteenweg, vervolgens naar de Perklaan, Halensebaan, Hoek, Leuvensesteenweg, Tielt, Motbroek-en Wingerstraat, Gemp en de Leuvensesteenweg, Tiensesteenweg, St.-Jorisveld, Looikenstraat, Wingerveld, Reigersweide, Tiensesteenweg (Horentoren),
Oude Tiensebaan.
Contacteer Ludo Van den Bosch - GSM 0478/840 239 of mail naar :
Vandenbosch.ludo@gmail.com voor meer informatie zoals:
De Sint dient de kadootjes door de kindjes thuis gevraagd die dag af te geven of andere wensen bedoeld
voor de Sint dienen op voorhand gemeld te worden aan Ludo.
Ben je niet thuis op zaterdag 25 november 2017 geef een seintje aan je wijkmeester of Ludo.
Zij zullen de zwarte Pieten bijstaan om alles in orde te brengen.
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29ste Hagelandse Kerstmarkt
Zondag 3 december 2017 van 9 tot 19uur
Met KERSTGEBEUREN in en rond het Gemeenschapscentrum « De Maere » te St.-Joris-Winge
Doorlopend : Animatie, drank en hapjes
Standhouders met hobby-, markt- en kerstartikelen.
Programma:
Om 9 uur: Opening van de Kerstmarkt.
Om 10u15: Officiële opening door de burgemeester.
Om 11u optreden van harmonie "De Weergalm der Winghe"
Vanaf 14 uur zorgt een lokaal muziekbandje voor de muzikale sfeer in de Vivaldizaal.
Zoals vorige jaren is en blijft de inkom gratis !
Iedereen van harte welkom ! !

Recreatie:
Badminton: Recreatief, geen competitie.
Wekelijks op dinsdagavond van 21u tot 22u in de Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Voor wie? Voor iedereen.
Deelnameprijs : 2 euro.
Info: Ludo Van den Bosch – 0478/840 239 – ludo@kwbwinge.be
Minivoetbal:. Recreatief, onderlinge competitie.
Deelnemende ploegen : Oud KLJ - Ado Forza - Partizan Panda - De Klomp - KWB Winge – Chocosjotters
Thuismatch In de Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Matchen op andere locaties :
zondag 5/11 om 20.30 uur in basisschool Linden tegen Partizan Panda.
maandag 13/11 om 20 uur in Sporthal “’t Solveld” in Tielt tegen Chocosjotters.
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.
(zie later op www.kwbwinge.be voor kalender en uitslagen)

Lidgeld 2018:
Bij kwb leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten. Daar bovenop geniet je bij tal van
partnerbedrijven mooie kortingen.
In ons magazine Raak en het voordelenboekje, in onze e-letter, op onze website en Facebook pagina. In al onze
publicaties vind je met regelmaat van de klok speciale aanbiedingen voor kwb-leden. Zo bespaar je zonder
moeite honderden euro’s per jaar.
Je kwb-lidkaart dient dus niet (enkel) om je portefeuille dikker te maken: ze geeft je ook recht op korting bij
ondermeer Primo en Lunch Garden. Gewoon de barcode laten scannen aan de kassa, en klaar!
Je vindt nog veel meer ledenvoordelen op onze voordelenpagina!
Vernieuw vandaag nog je lidgeld, dan ben je gans 2018 met het hele gezin lid van een waardevolle en zinvolle
vereniging. Voor € 30 ben je ook verzekerd op al onze activiteiten.
Eerdaags mag u een bestuurslid verwachten voor het innen van het lidgeld of stort vandaag nog € 30
op rekening BE21 7343 8904 7003 van KWB Sint-Joris-Winge met als mededeling :
‘lidgeld 2018 + uw naam’.
Vervolgens zal een bestuurslid langskomen met je nieuwe lidkaart.
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Kerstboomverkoop Chiro Esjeewee:
Kerstboomverkoop Chiro Esjeewee
Al op zoek naar een kerstboom? Of ziet u de zoektocht dit jaar niet zitten?
Dan hebben wij van Chiro Esjeewee voor u dé oplossing!
Doe mee aan onze groepsaankoop en betaal minder dan u normaal zou betalen!
Wij zorgen er namelijk voor dat u dit jaar weer een prachtige, echte boom hebt staan!
Hoe? U kiest zelf de grootte van de boom (Nordmann), kiest of u hier een houten kruis bij wilt en op welke
datum u deze wilt komen afhalen.
Bestellen?
Via onderstaande strook (binnenbrengen elke zondagnamiddag op Chiro Esjeewee (Leuvensesteenweg 183), met
gepast geld) of via overschrijving voor 15 november.
Overschrijving: Totaalbedrag met als mededeling “ “Naam” – “ Telefoonnummer” – “aantal en grootte van de
boom” – “met/zonder” kruis” – “afhaaldatum” “ op BE26 7343 8914 6629 .
Hopelijk tot snel!
Chiro Esjeewee

Ik, ………………………………………………………… (gsm-nummer: ……………………………………)
bestel
……… x 125-150 cm: €30
……… x 200-225 cm: €40
……… x 150-175 cm: €32
……… x 225-250 cm: €42
……… x 175-200 cm: €34
………. x houten kruis (voet): €6
En wens deze af te halen op

o 3 december 2017

o 10 december 2017

