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website: www.kwbwinge.be
Bankrekening:

IBAN: BE21 7343 8904 7003
BIC: KREDBEBB

Hierbij de aankondiging van onze eerstvolgende activiteiten.
Meer info op onze website: www.kwbwinge.be
PRAAT VOOR JE GAAT :
Zolang je gezond bent, lijkt het wat vreemd om al bezig te zijn met de zorg voor het levenseinde.
Toch is het aangewezen om hier tijdig aandacht aan te besteden.
Tijdens dit infomoment staan we stil bij het belang om vooraf over het levenseinde na te denken en
het te bespreken.
Je krijgt uitleg over vroegtijdige zorgplanning.
Wat houdt het in?
Waarom is het belangrijk om vooraf al een beslissing te nemen over het levenseinde.
Er worden begrippen verhelderd: levensverlengend handelen,
palliatief handelen, palliatieve sedatie, euthansie.
Eveneens wordt er antwoord gegeven op volgende vragen:
- Wat is de wilsverklaring? Kan deze herbekeken worden?
- Is nadenken over later een eenmalig gegeven of een
continu proces?
- Is het goed om een vertegenwoordiger aan te stellen?
De avond wordt geleid door een deskundige lesgever van
Netwerk palliatieve Zorg.
Er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen.
Iedereen van harte welkom!
Praktisch
Datum: maandag 13 maart 2017 om 19u30
Plaats: Zaal Vrije basisschool Sint-Joris, Tiensesteenweg 4, 3390 Tielt-Winge
Prijs: Gratis
Info: www.cm.be/agenda / 016 35 96 00 (Ine Frederickx) of
www.kwbwinge.be / 0478 66 27 57 (Luc Van Gelder)
Organisatie: KWB Sint-Joris-Winge ism CM-kern Tielt-Winge
Van harte welkom!

PAASEITJESFEEST en SPEELSTRAAT XXL
Gelieve datum te noteren om op paasmaandag 17 april paaseitjes te rapen aan het chirolokaal Esjeewee
Zoals elk jaar komt de Paashaas langs om paaseieren te werpen
Vanaf 13 uur kan je komen spelen en je inschrijven voor de paaseirenworp per leeftijd tot 14 uur
De worpen en spelen gaan door tot 17 uur.
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KWB WAAIT UIT AAN ZEE
Een daguitstap naar Oostende
Samen met Toerisme Oostende en Vayamundo een aantrekkelijke daguitstap uit naar Oostende. We maken ’s morgens onder leiding van een gediplomeerde gids een prachtige wandeling door de stad. Tegen de middag worden we
dan verwacht in het vakantiecentrum Vayamundo De Kinkhoorn & Ravelingen voor een uitgebreid koud en warm
lunchbuffet. Nadien naar het provinciaal domein Raversijde voor het bezoek Atlantikwall.

OP ZONDAG 30 APRIL 2017 – vertrek om 7.30 uur
Prijzen daguitstap
Forfaitprijs per persoon > 12 jaar: € 30
Kinderen 6-11 jaar: € 25
Kinderen 3-5 jaar: € 20
Alles Inclusief:
• Gids voor de wandeling in de woormiddag
• lunchbuffet (inclusief drank)
• inkom Atlantikwall met audiogids
• 1 GADGET/persoon.
• Vervoer naar Oostende met de autocar wordt betaald
door de afdelingskas, dus gratis voor de leden
INSCHRIJVEN VOOR VRIJDAG 31 MAART 2017 (inschrijving is geldig na betaling)
via overschrijving naar KWB AFDELING ST-JORIS-WINGE Rekeningnummer :BE21 7343 8904 7003
met de vermelding : Daguitstap Oostende – aantal volwassenen – (aantal kinderen)
Contactpersoon : Loddewijkx Jul
Telefoon : 016/640853 – GSM : 0487/563290 – e-mail : juliaan.loddewijkx@telenet.be

Dagindeling daguitstap
7u30: Vertrek in Sint-Joris-Winge op Parking voetbalplein Tiensesteenweg.
10u00: Stadswandeling In het spoor van de Zeebonk
Het oude Oostendse visserskwartier vertelt een rijke episode visserijgeschiedenis. De gids loopt in het
voetspoor van één van de vele zeebonken die ooit de wijk bevolkten. De grote armoede, het leven op de
kade en de nabije vismijn, de vele cafeetjes, het bijgeloof en de lapnamen, de grote exodus tijdens de
twee wereldoorlogen, de IJslandvaart, Paster Pype, ...
Een boeiende tocht naar de ziel van de Oostendse visser
12u00: Einde wandeling 45 minuten vrij in stad Oostende
12u45: Verplaatsing naar Vayamundo met autocar
13u00: Lunch in het vernieuwde buffetrestaurant Vayamundo
Vakantiecentrum Vayamundo De Kinkhoorn & Ravelingen ligt op een steenworp afstand van de Noordzee en
de zandstranden. In het recent vernieuwde buffetrestaurant wordt een heerlijke lunch gepresenteerd.
De lunch biedt: soep, saladebuffet, keuze uit 2 hoofdschotels, dessertbuffet en drankenbuffet (water,
frisdrank, pils, witte en rode wijn). Alles is à volonté.
14u30 –15u15: Duinenwandeling
Na de lunch stap je door de duinen naar het domein Raversijde. De wandeling is zo’n 2,5km lang (40’).
Voor de niet wandelaars is een alternatief voorzien met de autocar..
15u15 -17u00: Bezoek Atlantikwall (vrij bezoek met audiogids)
Atlantikwall is één van de topattracties aan de kust en één van de drie musea op domein Raversijde. Je
bezoekt Atlantikwall met een audiogids. De meer dan 60 aanwezige bunkers, observatieposten en geschutstellingen en de 2 km open of onderaardse gangen vormen samen één van de best bewaarde delen
van de beruchte Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’.
17u00 Terug naar centrum. Vrij tot 19u00
19u00 Huiswaarts, rond 21u00 terug in Winge.
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Bijkomene uitleg over de Atlantikwall
Deze werd gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, van de Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen. Duizenden bunkers werden toen aangelegd om de havens te beschermen en een geallieerde aanval te verhinderen. In het museum bevindt zich ook de enige bewaarde Duitse kustbatterij
uit de Eerste Wereldoorlog. Alle aanwezige constructies werden
in hun oorspronkelijke staat hersteld en met authentieke voorwerpen en meubilair opnieuw ingericht. Het Openluchtmuseum is
de ideale plaats om de sfeer van de ‘Langste dag’ te beleven. In
Raversijde vind je de enige bewaarde Duitse Kustbatterij uit de
Eerste Wereldoorlog, de Batterij Aachen. Hier stonden kanonnen, met bijhorende observatiebunkers en verblijven voor manschappen.
Uit vrees voor een geallieerde landing op het strand en ter bescherming van de havens van Zeebrugge en Oostende (van waaruit Duitse duikboten opereerden) bouwden de Duitsers batterijen langs de Belgische kust. Enkel de
resten van Batterij Aachen zijn bewaard gebleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op dezelfde plaats
nieuwe verdedigingswerken gebouwd, die deel uitmaakten van de verdedigingslinie ‘Atlantikwall’. In het gelijknamige museum maak je kennis met enkele van de meest indrukwekkende verdedigingswerken uit beide oorlogen. Dit
kan dankzij de Belgische Prins Karel, die er woonde tot aan zijn dood en zich altijd heeft verzet tegen de afbraak.

KOKEN MET KWB
Volgende kooksessie 23 februari 2017 om 19u30 is de tweede van onze nieuwe lessenreeks olv. van onze nieuwe
meesterkoks Kris en Wim. Voor deze sessie hebben onze koks vrij spel gekregen dus dit belooft wat te worden !!!
Neem deze kans om uw kookhorizonten te vernieuwen…. Volgende kooklessen op 23 maart en 1 juni
De lessenreeks is zowel voor beginners als voor gevorderden. Telkens bereiden we een viergangenmenu.
Alle kooklessen gaan door in het Jongensschool, Blerebergstraat 4 te Tielt.
Info: Email: Jan2@kwbwinge.be
Tel.: 016/63 49 01
Menu die wordt klaargemaakt tijdens de les van 23 februari 2017
• Voorgerecht: Scampi Diabolique
• Soep: Broccolisoep met kruidenkaas
• Hoofdgerecht: Zalmfilet met mosterdglazuur en witloof
• Dessert: Rijsttaartjes
Niet vergeten mee te brengen: 2 keukenhanddoeken, 1 keukenschort, 1 vaatdoek,
1 degelijk officemesje (groentemesje) en 1 vleesplank in PVC.

Recreatie:
Badminton:
Minivoetbal:
Wanneer?
Wanneer?
Wekelijks op dinsdagavond, van 21u. tot 22u.
Volgende match op woensdag 8 maart.
Voor wie?
Tegen wie?
Voor iedereen! Recreatief, geen competitie.
tegen ploegen van andere verenigingen uit de buurt.
Deelnameprijs: 2 euro.
Info:
Organisatie: Samenwerking van KAJ en KWB-Winge
Guido Meulemans (tel. 016/63.18.41)
Waar?
Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Je kan er ook terecht voor een frisse pint en een babbel.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER :
Reeds anderhalve maand zijn verstreken in 2017. Dus tijd om te evalueren en te plannen. 2016 leert ons dat we
financieel de juiste beslissingen en besparingen hebben doorgevoerd de afgelopen 2 jaar. Op de hoede blijven en
scherp toezien moeten verhinderen dat we ons kapot besparen. De evaluatie leert ons dat ondanks besparingen
van de overheid, wij toch met moeite voldoende ruimte kunnen creëren door creatief te zijn. Dit heeft natuurlijk
zijn grenzen. De wendingen die 2016 ons bracht zullen we in 2017 met goede moed verderzetten. Dit brengt ook
mee dat er veel energie gaat om onze KWB financieel gezond te houden. Op 11 februari hebben we samengezeten
en vergadert Een nieuw programma is klaar dat op onze webstek zal kunnen geraadpleegd worden. Ook via dit
KaWeBeetje zullen we je tijdig op de hoogte houden en brengen. We hebben naar de energie gezocht voor onze
werking te optimaliseren en ook onze andere doelstellingen te bereiken. Prioritair om deze energie op te bouwen
is amusement., dit was onze voornaamste conclusie. De mensen amuseren en onszelf daarbij niet vergeten. Sommige zaken zullen herbekeken worden vanaf nul en anderen zullen geïnitieerd worden. Kortom veel werk aan de winkel. Als we ons maar amuseren dan is het licht werk. Samenwerking blijft een belangrijke factor. Samen sterk en
uw eigenheid niet verliezen.
Wat betreft de afgelopen evenementen wil ik over de afgelopen voetbalmatchen alleen kwijt, zonder de uitslag te
vermelden, dat het resultaat beter moet: meer goals voor ons en minder voor hun! Een tegenstander vinden wordt
steeds moeilijker, geef een seintje als je een ploegje weet om vriendschappelijk tegen te sjotten.
De kooklessen zijn dit jaar gestart met nieuw educatief geweld. Onze zoektocht naar een nieuwe lesgever en lesmateriaal hebben ons gebracht aar een jong duo koks. De eerste les in januari verliep dan ook als een openbaring.
Deze jonge krachten waren snel geïntegreerd in onze kookploeg. De samenwerking was optimaal en positieve
“vibes” (trillingen), vonken vulde de keuken met een smakelijke vriendschappelijke gloed. Een goede start van het
nieuwe jaar was ingezet en een mooie toekomst wenkt. Er is besloten om deze jonge krachten vrij spel te geven
en hun inspiratie te laten botvieren. Hoog tijd dat nieuwe en/of jonge deelnemers eens komen kijken naar de
nieuwe stoom en stroom in de keuken. Iedereen is van harte welkom.
Onze samenwerking met KVLV heeft ons opgeleverd dat we sinds een paar jaar samen een budgetvriendelijke
feestvergadering kunnen voorschotelen. Alhoewel het aantal deelnemers blijft dalen moeten we vaststellen dat
het een gezellig feest is met uitstekende gerechten. Iedereen was stipt op tijd om de voeten onder de tafel te
steken. De voorziene ontspanningsact liet niet direct het verwachte resultaat optekenen. Maar opgelet amusement moet je zelf maken en de polonaise kon meermaals de zaal vullen en zo werd het weer ne plezante aangename avond voor iedereen. Deze traditie mag echt niet verloren gaan. Ook hier zullen we de energie vinden om wat
aan de formule te sleutelen. Foto’s van de Feest zijn beschikbaar op onze website. S
Salukes tot de volgende. Ik heb geen plaats meer. Volgende keer meer van mij. (foto feest hieronder)

Varia:
Chiro ESJEEWEE
PARADISE PARTY
Het aftellen kan beginnen!
Zaterdag 18 maart 2017
is het weer zover: Paradise Party
@ GC De Maere ...
zet die dansschoenen alvast klaar!!!
Inkom:vvk: €5/ adk: €7
Line up:
o.m Tronico, Partyshakerz, Flojow
en Pandini

KWB Houwaart
Kaartavonden

Gemeenschapscentrum De Maere
Wanneer :25 februari 2017:

in de St-Denijszaal te Houwaart
op 3 & 17 maart 2017.
Aanvang vanaf 20u00.
Inschrijven kan vanaf 19u30.
Inleg € 10u00 – 3 consumpties
Deelnemen is winnen:
4 waardevolle prijzen per tafel.

Louis Nostalgie
Door
het Echt Antwaarps theater
Info en reservering;
Gemeenschapscentrum ‘De Maere’
Tel. 016 63 59 10
demaere@tielt-winge.be

