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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.
Bezoek Museum44:
Na het bezoek aan het ‘Huis van het Belgische-Franse Verzet’ brengen
we een bezoek aan het nieuwe museum ‘Museum44’ in
Meensel-Kiezegem op woensdag 6 november 2019.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij om 14u en om 19u.
Inschrijven kan nog
door onderstaand inschrijvingsformulier te bezorgen aan
Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23, 3390 Sint-Joris-Winge.
Inschrijven kan ook online via onze website www.kwbwinge.be

Inschrijving: Museum44
- Naam en Voornaam : _________________________________________________________
- Adres : __________________________________________________________________
- Telnr : 016/______________ GSM : ____________________________
Neemt deel met …… personen aan het bezoek op woensdag 6 november 2019 om 14u of
neemt deel met …… personen aan het bezoek op woensdag 6 november 2019 om 19u.
Prijs kwb-leden: 4€
Prijs niet kwb-leden: 6€
kinderen onder 12 jaar gratis
Inbegrepen in de prijs: rondleiding met gids en toegang tot museum.
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Sinterklaas op bezoek:
Op zaterdag 23 november 2019 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 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.
De ronde kan aangepast worden afhankelijk van de noden.
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, zijn er wijzigingen in de
gezinssituatie tegenover verleden jaar (adreswijziging, samenstelling gezin) of andere wensen bedoeld
voor de Sint, dienen te worden gemeld aan Ludo.
Ben je niet thuis op zaterdag 23 november 2019 geef een seintje aan je wijkmeester of Ludo.
Zij zullen de zwarte Pieten bijstaan om alles in orde te brengen.

31ste Hagelandse Kerstmarkt

Ben je opzoek naar originele en leuke ideeën of geschenken voor tijdens de komende feestdagen?
Kom dan zeker eens langs op de 31ste Hagelandse Kerstmarkt in GC De Maere te Sint-Joris-Winge op
zondag 1 december 2019 vanaf 9:00 tot 19:00 uur.
Programma:
Om 9 uur: Opening van de Kerstmarkt.
Vanaf 11u kan je het Kerstconcert door harmonie “De Weergalm der Winghe" in de Vivaldizaal gratis bijwonen.
In de namiddag zorgt een lokaal muziekbandje voor de muzikale sfeer in de Vivaldizaal.
Doorlopend: Soep, broodjes, taart en pannenkoeken in de Vivaldizaal
Standhouders met hobby-, markt- en kerstartikelen

Inkom is gratis!!
Lidgeld 2020:
Bij kwb leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten.
In ons magazine Raak, het voordelenboekje, in ons KaWeBeetje, op onze website en Facebook pagina 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.
Vernieuw vandaag nog je lidgeld, dan ben je gans 2020 met het hele gezin lid van een waardevolle en zinvolle
vereniging.
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 2020 + uw naam’.
Vervolgens zal een bestuurslid langskomen met je nieuwe lidkaart.
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Samenaankoop stookolie:
Ook deze winter biedt KWB Sint-Joris-Winge je de kans om deel te nemen aan de actie
"Samenaankoop van STOOKOLIE".
Wij volgen de prijs op van de stookolie. Naargelang de evolutie van de prijs zal deze actie doorgaan in december
of januari.
Hou je email of brievenbus in de gaten als je wil deelnemen aan deze actie.

Kaarttornooi:
Waar: Hal van het GC De Maere, Leuvensesteenweg 187 te St.-Joris-Winge.
Wanneer: Telkens op donderdagavond om 20.00 uur op volgende data:
7 november en 14 november 2019: prijsuitreiking.
Inschrijving vanaf 19u30.
Allen van harte welkom!

Varia:
- Landelijke gilde Meensel-Kiezegem:
Kaartavond op donderdag 28 november om 19u30 in de voetbalkantine van Meensel-Kiezegem.
Inschrijven kan vanaf 19u.

