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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. 
 
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 bezorgen aan een KWB -bestuurslid of René Cauwberghs  
uiterlijk voor zondag 12/01/2020. 
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 31/12/2020.  
U geniet dan ook van talrijke andere voordelen.  
 
DEZE ACTIE GAAT EXCLUSIEF DOOR VOOR KWB - LEDEN. 

BESTELBON: 

TE BEZORGEN AAN EEN KWB-BESTUURSLID OF AAN RENÉ CAUWBERGS, 
GLABBEEKSESTEENWEG 93, 3390 SINT-JORIS-WINGE VOOR ZONDAG 12 januari 2020. 

- 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 : ______________________ 

 

website: www.kwbwinge.be 
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KWB Kookatelier: 
 
Op woensdag 29 januari 2020 om 19.30u starten we met een nieuwe reeks van 4 kooklessen.  
Andere datums zijn 26 februari, 25 maart en 27 mei telkens op woensdagavond 
Telkens bereiden we een viergangenmenu. De lessenreeks is zowel voor beginners als voor gevorderden.  
Deze kooklessen zullen doorgaan in het Jongensschool, Blerebergstraat 4 te Tielt om 19.30u 
Deelnameprijs: 12 euro voor leden van kwb, 15 euro voor anderen. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door Jan Trompet te contacteren via  
e-mail: jan2@kwbwinge.be  
of via tel.: 016/63 49 01 
 
Driekoningentocht: 
 
Een vergeten stukje Brussel. 
Wandel op zondag 5 januari de Driekoningentocht, een gegidste tocht door de meest diverse en armste  
gemeente van het land: Sint-Joost-ten-Node. Tijdens de tocht hebben we oog voor sociale, culturele en  
interculturele initiatieven die aanwezig zijn in deze boeiende microkosmos. Je wordt getuige van hoe men in 
Sint-Joost omgaat met de rijkdom van een diverse samenleving en hoe de gemeente de uitdagingen aanpakt die 
hiermee gepaard gaan. 
Praktisch: 

 Zondagnamiddag 5 januari 2020; vertrek naar keuze tussen 12u en 14.30u in de lokettenzaal van  
Brussel-Noord. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur. Aan het einde is er nog een warme drank en  
kramiekboterham voorzien in GC Ten Noey (Gemeentestraat 25). 

 Deelname kost 5 euro voor leden van kwb, Masereelfonds, Davidsfonds en Voem vzw;  
7 euro voor anderen. 

 Inschrijven voor 22 december via www.kwb.be/driekoningentocht. 
 
Varia:  
 
- KWB Houwaart  
   Kaart-avonden in de St-Denijszaal te Houwaart op 
   3 & 17 & 31 januari, 14 & 28 februari en 13 maart 2020. 
   Aanvang vanaf 20u, inschrijven vanaf 19.30u. 
   Inleg 12 euro – 3 Consumpties 
   Voor het eindklassement volstaan de 4 beste resultaten. 
   De beste 5 geklasseerde spelers in het eindklassement winnen een prijs!   
 
- Ontvangst Vredeslicht 2019 in Tielt-Winge    
   Op deze dag van vrede nodigen we u graag uit op zondag 15 december te 18u, om aan het Museum 44 
   in Meensel-Kiezegem het vredeslicht te ontvangen. Het vredeslicht is een initiatief dat is ontstaan in  
   Oostenrijk en dat het licht in de kerstperiode vanuit Bethlehem over Europa en de wereld verdeelt.  
   Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele  
   mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar  
   eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken. Het doel van het initiatief is om na de ontvangst dit  
   vredeslicht verder te delen binnen uw vereniging, uw school, uw gezin of familie, of op alle plaatsen waar  
   mensen samenkomen die van goede wil zijn.  
Programma:  
 18u: Officiële ontvangst van het vredeslicht met muziek van de harmonie Weergalm der Winghe   
 18.10u: Toelichting van het vredeslicht en toespraak van burgemeester Rudi Beeken   
 18.30u: Europese hymne (Vredeslied) door de harmonie. Nadien gelegenheid om iets te drinken 
 19.00u: Vredeswake in de Sint-Mattheuskerk opgeluisterd door de harmonie ‘Weergalm der Winghe’
  


