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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.
Wekelijks fietsen met KWB:
Iedere dinsdag "Fietsen met KWB" tot einde augustus
Vertrek: parking voetbalplein Tiensestwg. om 19u.
AFSTAND: tussen 25 en 30 km.
Altijd een andere route, aan een rustig tempo dat door iedereen kan gevolgd worden.
NIET BIJ REGENWEER

Fietsen met KWB:
Iedere dinsdag vanaf 6 juni 2017 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

15de editie van de gemeentelijke seniorensportdag
Op 31 juli vanaf 9u45 is iedereen welkom op de 15de editie van de gemeentelijke seniorensportdag.
Om 10 u wordt het startschot gegeven voor vertrouwde en voor verrassende sport(el)activiteiten.
Volgende activiteiten worden alvast gepland: fietsen, wandelen, petanque, fitness, lijndansen (2 voor iedereen
compleet nieuwe dansen), volkssporten, gym, curling, boogschieten, struifvogel en niet te missen: drums alive en
seniorenzumba.
Programma:
9.45 u.:
ontvangst
10 u.:

start activiteiten

12 u.:

middagpauze

15 u.:

afsluiter: prijsuitreiking, koffie en taart

17 u.:

einde

Inschrijven en meer info:
- op de sportdienst: Sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17 te Tielt, tel. 016 63 95 61
- Secretariaat SAR, cel senioren: gemeentehuis, Kruisstraat 2, tel. 016 63 95 32
- Meer info voor senioren vind je in het gemeentelijk infoblad en op de website www.tielt-winge.be
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Gezinsfietstocht op 21 juli 2017:

KWB en KVLV van Sint-Joris-Winge nodigen u uit voor de jaarlijkse toeristische gezinsfietstocht in de
Antwerpse Kempen met centraal gelegen Geel en Mol op vrijdag 21 juli 2017 (Nationale Feestdag).
De fietstocht start om 9u30 aan sporthal “ Den Uyt ”, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol.
Deze route van ±50 km voert ons door het Kempische platteland, langs kanalen en het zilvermeer.
Wij voorzien uiteraard rond 11u een tussenstop.(Sas 7, Retieseweg 180, 2440 Geel)
Deelnameprijs: 25 Euro per persoon, kinderen (-12 jaar) betalen 15 Euro.
Inbegrepen: Vervoer van de fietsen. Eén gratis consumptie bij de tussenstop en een middagmaal.
Het middagmaal nuttigen we in Restaurant “Het Jagershof”, Waterstraat 43, 2400 Mol om 13.00u.
Praktische informatie:
Fiets meebrengen want er is geen fietsenverhuur.
Wij zorgen voor het transport van de fietsen. Gelieve dit onderaan aan te duiden.
De eigen verplaatsing doen we met de wagen.
We verzamelen allemaal om 8u00 op de parking Tiensesteenweg voor het opladen van de fietsen.
Vandaar vertrek naar “ Den Uyt “ in Mol stipt 8u15.
Inschrijving én betaling dienen uiterlijk zaterdag 15 juli 2017 binnen te zijn.
Info en inschrijving : Jul Loddewijkx ,Sint-Jorisveld 10 tel. 016/64 08 53
Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23 tel. 016/64 06 08
Els Swings, Perklaan 2 tel. 016/63 54 78
of bij een bestuurslid KWB-KVLV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook
Naam : ............................................................................................................
Adres : ............................................................................................................
GSM of telefoonnummer : ...........................................................
Ik neem deel aan de “Gezinsfietstocht” in de Antwerpse Kempen met middagmaal op vrijdag 21/07/2017
met …………(aantal) personen en met ……..... kinderen (-12 jaar) en betaal hierbij voor deelname met middagmaal
25 Euro / persoon en 15 Euro / kind of in totaal ………….. Euro.
Ik wens gebruik te maken van het vervoer met de vrachtwagen voor …….. (aantal) fietsen.
Handtekening :..............................................

