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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

Witte Donderdagviering:
Op donderdag 29 maart 2018 om 19 u worden alle leden uitgenodigd om samen met hun gezin deel te nemen aan
de “Witte Donderdagviering” in onze parochiekerk.
Deze H. mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van overleden leden van
KWB.
Ze wordt opgeluisterd door het zangkoor en mede verzorgd door de
eerste communicantjes en onze KWB met eigen teksten.
Daarna worden jullie verwacht in het
Cafetaria van sporthal "De Winge" Perklaan 36 voor de koffietafel.
Tijdens deze koffietafel zal er ook dit jaar informatie worden gegeven over
de campagne van Broederlijk Delen.
Door de verkoop van kruiden- of andere plantjes steunen wij het
project “Help honger de wereld uit”.
Allen van harte welkom.

Paasmaandag:
Op Paasmaandag 2 april van 13u tot 17u in de sporthal "De Winge" Perklaan 36 te Sint-Joris-Winge.
Speelstraat XXL
Met onder meer volgende straatspelen in XXL formaat :
Springkasteel - Reuze Mikado- 4 op een rij XXL, domino, yenga ….
Voor een goed verloop zullen de spelen begeleid worden.
Iedereen tot 99 jaar, kinderen, ouders en grootouders kunnen meedoen en samen een spelletje spelen.
INKOM GRATIS en IEDEREEN WELKOM
Paaseitjesfeest
Alle kinderen tot 12 jaar kunnen zich inschrijven tussen 13 uur tot 14 uur.
Vanaf 14 uur zal de paashaas in de sporthal "De Winge" Perklaan 36
te St.-Joris-Winge paaseitjes komen uitstrooien.
Ook de ouders komen dit jaar aan hun trekken en mogen ook eens rapen.
Om alles in goede en veilige banen te leiden, kunnen de kleintjes in meerdere
kleine groepjes volgens leeftijd, apart hun hart ophalen in het grabbelen naar
de honderden zakjes met chocolade-eieren.
En als verrassing zijn er grote paashazen van 50 cm te winnen gesponsord door
plaatselijke handelaars via tombolanummers te vinden tussen de eitjes.
Dit is een initiatief van Unizo Hageland in samenwerking met KWB Sint-Joris-Winge.
INKOM GRATIS en IEDEREEN WELKOM
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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.
Match op:
zondag 11 maart op 20u30 in de sporthal te Linden tegen Partizan Panda
dinsdag 20/03 om 20 uur in Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge tegen Ado Forza
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.

GDPR: Verwerking van persoonsgegevens
Vanaf mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt in orde zijn met de nieuwe Europese verordening
voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verordening harmoniseert de regels rond gegevensbescherming
van personen in alle lidstaten.
Die GDPR kan je zien als een uitbreiding en verbetering van de bestaande wet op de privacy. Zeker met de
komst van bedrijven als Google en Facebook, die op alle mogelijke manieren persoonsgegevens verzamelen, was
een aangepaste wetgeving nodig. Maar het gaat verder: niet alleen de grote bedrijven vallen onder deze nieuwe
wetgeving, maar ook kleinere organisaties, zoals kwb-afdelingen, moeten in orde zijn, vanaf 25 mei 2018. Dus
ook jouw kwb-afdeling.
Kwb bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres,
geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf).
De gegevens worden gebruikt voor:
 De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw)
 Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.
 De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw)
Kwb Sint-Joris-Winge verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
Als je meer info wil over GDPR of je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je steeds contact opnemen met
Luc Van Gelder email: luc@kwbwinge.

Varia:
KWB Houwaart:
Laatste kaartavond in St-Denijszaal te Houwaart op vrijdag 16 maart 2018.
Aanvang vanaf 20h00. Inschrijven kan vanaf 19h30.
Inleg € 10.00 – 3 consumpties. Deelnemen is winnen: 4 waardevolle prijzen per tafel.
Chiro Esjeewee:
Zet ZATERDAG 24 MAART alvast in je agenda!
Want dan is het zover: PARADISE PARTY 2018 @ GC De Maere in Winge City!
INKOM:
vvk: €5/ adk: €7
- Gratis inkom voor 22u00!!
LINE UP:
Mentix - Mike Raverz - Flojow - Tronico - Pandini
SEE YOU IN PARADISE!!

