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website: www.kwbwinge.be
Bankrekening:

IBAN: BE21 7343 8904 7003
BIC: KREDBEBB

Winterse Griezeltocht

Zin om deze maand nog wat extra te griezelen? Dan heeft KWB Sint-Joris-Winge
nog wat voor jou in petto!
Sinds vrijdag 29 oktober kan je tot en met zondag 28 november, een heuse griezelwandeling doen
van zo’n 5 km. Dit is een spannende luisterwandeling waarin Dimitri Leue jou meeneemt op griezeltocht.
Er zijn luisterverhalen voor -10- en +10-jarigen. Extra info kan je vinden op de Facebookpagina van KWB
Sint-Joris-Winge of op kwbwinge.be.
Op zondag 14 november geven we aan deze wandeling nog een extra toets!
Van 14.00 tot 17.00 voorzien we wat extra’s voor de kinderen. Zij kunnen de tocht afleggen,
maar dan als fotozoektocht naar heel wat griezelige wezens (geen schrikeffecten aanwezig).
Vanaf 18.00 maken we het dan wat spannender!
We vertrekken in groep en zijn ongeveer rond 20.00 terug. Deze tocht is voor zij die wat meer aandurven!
Beide tochten vertrekken op de parking van de begraafplaats in Sint-Joris-Winge.
Hopelijk tot dan!
Zorg dat je goed zichtbaar bent.
Draag laarzen of aangepast schoeisel
Wandeling is niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen
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Sinterklaas op bezoek:
Op zaterdag 27 november 2021 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.
Indien je liever hebt dat de Sint niet binnenkomt maar buiten aan de deur blijft tijdens het bezoek of dat de
Pieten alleen langskomen zoals vorig jaar kan je dit melden aan Ludo.
Andere zaken die je kan melden zijn:
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), ben je niet thuis op
zaterdag 27 november 2021 of andere wensen bedoeld voor de Sint..
Contact Ludo:
Ludo.Van den Bosch - GSM 0478/840 239 of mail naar : vandenbosch.ludo@gmail.com
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.

Hagelandse Kerstmarkt:

Ben je opzoek naar originele en leuke ideeën of geschenken voor tijdens de komende feestdagen?
Kom dan zeker eens langs op de 33ste Hagelandse Kerstmarkt in GC De Maere te Sint-Joris-Winge op
zondag 5 december 2021 vanaf 10:00 tot 19:00 uur.
Programma:
Om 10 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 kerst-,hobby-, marktartikelen
Inkom is gratis!!

Vanaf maandag 8 november 2021 zijn de Coronamaatregelen aangepast:


Evenementen kunnen binnen met minder dan 200 toeschouwers en buiten met minder dan 400
toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
 Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket.
Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, …
 Zorg dat je een mondmasker bij hebt bij het betreden van het cafétaria in de Vivaldizaal.
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Lidgeld 2022:
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 2022 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 2022 + uw naam’.
Vervolgens zal een bestuurslid langskomen met je nieuwe lidkaart.

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 : ______________________
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