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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 
 
Een andere kijk op onze Sint-Joriskerk: 

 

 
 

website: www.kwbwinge.be 
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KWB Kookatelier: 

 
Donderdag 28 maart 2019 gaat de 3e kookles door uit de reeks van 4. 
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 19u30 (deelnameprijs: € 12). 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door Jan Trompet te contacteren via 
e-mail: jan2@kwbwinge.be 
of via tel.: 016/63 49 01 

 

 

Recreatie: 

 
Minivoetbal: 
Thuismatch In de Sporthal “ ’t Solveld ”, Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge. 
Eerstvolgende match op maandag 4 maart 2019 om 20 uur.  
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.  
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Hartziekten in de 21ste eeuw: 

 
Een gezond lichaam en een gezond hart gaan vaak samen. 
Wie gezond leeft en voldoende beweegt, heeft meestal ook een gezond hart. 
Een slechte levensstijl kan hart en bloedvaten ziek maken. 
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaken van overlijden in onze westerse samenleving. 
Spreker Dr. Guy Odent komt je meer uitleg geven over hartziekten. 

- Wat zijn de meest voorkomende hart- en vaatziekten? 
- Hoe ontstaan ze? 
- Wat zijn de meest voorkomende behandelingen? 
- Hoe kunnen we preventief optreden? 
- ... 
Iedereen is van harte welkom! 
Vooraf inschrijven hoeft niet. 
De toegang is gratis. 

Praktisch 
Wanneer?  Dinsdag 19 maart om 20 uur 
Waar?  Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Houwaart 
Spreker? Dr. Guy Odent 
Meer info? 
Bij een bestuurslid van KWB 
Ine Frederickx, 016 35 96 00 of www.cm.be/agenda 
Organisatie? CM Tielt-Winge i.s.m. KWB Houwaart en KWB Sint-Joris-Winge 
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Daguitstap naar de haven van Antwerpen: 

 

 

Laat je onderdompelen in de overweldigende wereld van de haven van Antwerpen. 
De gids wacht je op aan het iconische havenhuis van Zaha Hadid of het MAS Havenpaviljoen. 
Samen bezoek je de haven met haar torenhoge stapels containers, industrie en de prachtige Schelde. 
Je krijgt er vast honger van! 
De gids neemt je mee voor een warme maaltijd rond 13 uur in restaurant Hechi,( Ekeren ) . 
De wereldkeuken op je bord. Link : https://www.hechi.be 
In de namiddag bezoeken we het MAS en het Red Star Line Museum 
Vertrekken doen we rond 19:00 uur. 

Wanneer: zaterdag 4 mei 2019 
Wat mag dat kosten: rondleiding met gids, lunch, toegang tot het MAS en het Red Star Line Museum  
voor kwb-leden >12 jaar: €50 
voor niet kwb-leden >12 jaar: €60   
voor kinderen: €30. 
De kosten van de bus zijn voor ons. 
Vertrek: vertrekken doen we stipt om 8:30 uur op de parking aan de Tiensesteenweg. 
 

Inschrijven voor 13 april bij een kwb bestuurslid, via het inschrijvingsstrookje,  
via overschrijving naar KWB Sint-Joris-Winge, rekeningnummer: BE21 7343 8904 7003 met de vermelding: 
Daguitstap Antwerpen – aantal personen – (aantal kinderen) 
of online via deze link: https://goo.gl/forms/lDW8pfnpeSGl0szJ3 

 

Inschrijvingsstrook: 

Naam: ………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………. 

Gemeente: …………………………………………………………. 

Tel: ………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………. 

Neem deel met ……..  volwassenen en ……. kinderen 

Betaal  €…….. als kwb-lid of € …….. als niet kwb-lid 

Op rekeningnummer: BE21 7343 8904 7003 met de vermelding: 
Daguitstap Antwerpen – aantal personen – (aantal kinderen) 
 

Inschrijving is pas geldig na betaling. 


