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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. 
 
 
Fietsen met KWB: 
 
Iedere dinsdag vanaf juni tot einde augustus.  
Vertrek: parking voetbalplein Tiensesteenweg 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  
 
Bezoek escape room: 
 

Altijd al de nieuwe ontsnappingskoning willen zijn?  
Dat kan tijdens ons bezoek aan een escape room. 

Wat is een escape room? 
Een escape room is een spel waarbij je met een paar personen opgesloten wordt in een ruimte.  
Je doel? Zo snel mogelijk ontsnappen uit de escape room door middel van het oplossen van puzzels. 
Hierbij krijg je meestal 60 minuten de tijd om te ontsnappen. De puzzels in de kamers zijn zeer  
divers en gaan van echte breinbrekers tot praktische proeven. Door de verschillende kwaliteiten van 
de personen in je team te bundelen, geraak je verder en verder in het verhaal. De ruimte is zodanig 
ingericht dat je je even in een andere wereld waant. De term escape room is in dat opzicht een mis-
leidende term, want een escape room bestaat vaak uit meerdere ruimtes, die je ontdekt naarmate het 
spel vordert. Je bent de hoofdrolspeler in een avontuur in een andere wereld met 1 doel: ontsnappen 
binnen de opgegeven tijd. 

 
Interesse! 
Stuur een mailtje naar luc@kwbwinge.be. 
Indien er genoeg deelnemers zijn wordt er een escape room gereserveerd. 
 
75 Jaar KWB Sint-Joris-Winge: 

 
Op zondag 1 september 2019 vieren we ons 75 jarig bestaan in de Vivaldizaal van het GC De Maere. 
Reserveer deze datum alvast in jullie agenda. Meer info in ons volgend KaWeBeetje. 

website: www.kwbwinge.be 
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Gezinsfietstocht: 

                     
 
 
KWB en KVLV van Sint-Joris-Winge nodigen u uit voor de jaarlijkse toeristische gezinsfietstocht in  
Bokrijk en omstreken zondag 21 juli 2019 (Nationale Feestdag). 
 
De fietstocht start om 9u40 aan parking domein Bovy Galgeneinde 21 3550 Heusden-Zolder. 
Deze vlakke rit van ±48 km voert ons over water, bossen en heide in Bokrijk en omgeving.. 
Wij voorzien uiteraard rond 11u een tussenstop.(cafe Vini’s Stationsstraat 139 3550 Heusden-Zolder) 
 
Deelnameprijs: 25 Euro per persoon, kinderen (3-12 jaar) betalen 20 Euro. 
Inbegrepen: Vervoer van de fietsen. Eén consumptie en een middagmaal.(soep-keuzegerecht-dessert) 
Het middagmaal nuttigen we in Bistro Koetshuis Craenevenne 131 3600 Genk om 13.00u. 

   
Praktische informatie:  
Fiets meebrengen want er is geen fietsenverhuur.  
Wij zorgen voor het transport van de fietsen indien nodig. Gelieve dit onderaan aan te duiden.  
De eigen verplaatsing doen we met de wagen.  
We verzamelen allemaal om 8u30 op de parking Tiensesteenweg voor het opladen van de fietsen.  
Vandaar naar parking Domein Bovy  om stipt 8u45. 
 
Inschrijving én betaling dienen uiterlijk zaterdag 13 juli 2019 binnen te zijn. 
 
Info en inschrijving :  Juliaan Loddewijkx ,Sint-Jorisveld 10 tel. 016/64 08 53 

Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23 tel. 016/64 06 08 
of bij een bestuurslid KWB-KVLV 
 

Betaling kan ook op  rekening KWB: BE21 7343 8904 7003 met vermelding keuzemenu(s). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook  
 
Naam : ............................................................................................................  
 
Adres : ............................................................................................................  
 
GSM of telefoonnummer : ...........................................................  
 
Ik neem deel aan de “Gezinsfietstocht” in Bokrijk met middagmaal op zondag 21/07/2019 
 
met …………(aantal) personen en met ……..... kinderen (-12 jaar) en betaal hierbij voor deelname met middagmaal 
 
25 Euro / persoon en 20 Euro / kind of in totaal ………….. Euro. 
 
Keuze menu + aantal personen aanduiden: 
                           menu   1. Balletjes in tomatensaus met seizoenssalade 
                           menu   2. Koninginnenhapje met seizoenssalade 
                           menu   3. Zalm  
                           menu   4. Kabeljauw  
 
Ik wens gebruik te maken van het vervoer met de vrachtwagen voor …….. (aantal) fietsen. 
 
Handtekening :.............................................. 


