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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.
Koken met KWB:
Volgende kooksessie op 24 mei 2018 om 19u30 is de laatste van onze lessenreeks olv. van onze
meesterkoks Kris en Wim.
De lessenreeks is zowel voor beginners als voor gevorderden (deelnameprijs: € 10)..
Wat staat erop de menu:
 Andijviesoep
 Nasi Goreng met kip
 Aardbeien met ricotta en pistachenoten + aardbeien met witte en donkere chocolade
Alle kooklessen gaan door in het Jongensschool, Blerebergstraat 4 te Tielt.
Info: Email:
Jan2@kwbwinge.be
Tel.: 016/63 49 01
Niet vergeten mee te brengen: 2 keukenhanddoeken, 1 keukenschort, 1 vaatdoek,
1 degelijk officemesje (groentemesje) en 1 vleesplank in PVC.

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
Match op: vrijdag 18 mei om 19u in de sporthal te Glabbeek tegen “De Kloemp”
woensdag 30 mei om 19 u in Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge tegen “Ado Forza”
dinsdag 12 juni om 20u in Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge tegen “Oud KLJ”
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.
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Fietsen met KWB:
Iedere dinsdag vanaf juni tot einde augustus.
Vertrek: parking voetbalplein Tiensestwg. om 19 u.
AFSTAND: tussen 25 en 30 km.
Altijd een andere route, aan een rustig tempo dat door iedereen kan gevolgd worden.
NIET BIJ REGENWEER
Gezinsfietstocht:
Hou zeker volgende datum al vrij:
− Zaterdag 21 juli 2018
− Jaarlijkse gezinsfietstocht samen met KVLV in en rond Zutendaal.
Meer info volgt nog.
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 KWB -bestuurslid of René
Cauwberghs, uiterlijk voor zaterdag 16/06/2018.
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 31/12/2018.
U geniet dan ook van talrijke andere voordelen.
DEZE ACTIE GAAT EXCLUSIEF DOOR VOOR KWB & KVLV -LEDEN.
BESTELBON:
TE BEZORGEN AAN EEN KWB-BESTUURSLID OF AAN RENÉ CAUWBERGS,
GLABBEEKSESTEENWEG 93, 3390 SINT-JORIS-WINGE VOOR ZATERDAG 16 juni 2018.
- 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 : ______________________

