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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 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 

 

Kokkerellen voor & door kwb-leden: 
 

Op zondag 3 september 2017 om 12u30 nodigen we onze kwb-leden uit voor een ‘dag zonder koken’. 

Onder leiding van onze nieuwe koks Kris en Wim leerden we de kneepjes van het vak. 

Dit is dus een uitgelezen moment voor onze ‘koks in spe’ om hun kunsten te tonen.   

Een bewijs dat ze al die kookavonden wel degelijk bij de les waren. 

 

Wat staat erop het menu: 

• KWB Cocktail met hapjes 

• Kerriesoep 

• Zalmfilet met mosterdglazuur 

• Vanilleijs met fruitsalade 

• Koffie 

 

Wanneer: zondag 3 september om 12u30 

 

Waar: ’t Jongensschool te Tielt. 

 

Hoeveel gaat dat kosten:  
     voor de kwb-leden: 20 euro per persoon , drank inbegrepen. 

     voor de kookploeg: 15 euro per persoon, drank inbegrepen 

 

Gelieve in te schrijven voor 24 augustus bij Jan Trompet, Motbroekstraat 32, een bestuurslid of 

via het inschrijvingsformulier op de website: www.kwbwinge.be 

 

Inschrijvingsformulier: 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Tel /GSM:  ……………………. 

 

Schrijft in voor …… personen voor “Kokkerellen voor & door kwb-leden” op zondag 3 september. 

 

Betalen doe je ter plaatse.  

website: www.kwbwinge.be 
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Komende activiteiten:  

                     

Kaarttornooi: 

In het Cafetaria sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te Sint-Joris-Winge. 

Starten doen we op donderdag 21 september om 20u, inschrijving vanaf 19u30 en dit 8 weken lang. 

Opbrengst van kaarttornooi gaat naar “Sinterklaas op bezoek” bij kinderen van kwb-leden. 

 

Winge foor: 

Zoals vorige jaren zullen enkele Wingse Verenigingen (KWB, KVLV, Davidsfonds, Ziekenzorg, Chiro EsJeeWee, JH Contact, 

Harmonie ‘De Weergalm der Winghe’ ...) onder de noemer Verenigd Winge een aantal activiteiten organiseren om de kermis in 

Winge tijdens het laatste weekend van september terug op de kaart te zetten.  

Op vrijdag 22 september om 19u30 starten we met de 8
e
 Tezz-Maniacs Quiz in GC De Maere. 

Zaterdag 23 september: “Fancy Fair Festival”. 

Kom gratis genieten van 10 bands en dj’s op de Parking voetbalveld Tiensesteenweg vanaf 17u tot 02u00. 

Zondag 24 september: Rommelmarkt en familiedag. 

 

Tielt-Winge beweegt  …voor cleane kleren: 

Ook in Tielt-Winge kan je bewegen voor #cleanekleren.  

Neem deel aan de sportieve familiedag  “ Tielt-Winge beweegt  …voor cleane kleren”. 

Wanneer:  zondag 1 oktober 2017, Huize Hageland  

Organisatie: ACV Tielt-Winge, KWB Sint Joris Winge en Wereldsolidatieit. 

 

Recreatie sporten: 

Vanaf september starten we terug met badminton en minivoetbal in de sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te Sint-Joris-Winge. 

 

Varia:  

       

Hagelands Oldtimer Treffen: 

Op zaterdag 12 augustus 2017 heeft in het centrum van Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge) de tweede editie plaats van het  

“Hagelands Oltimer Treffen”, met Oldtimers tot en met bouwjaar 1992. 

De oldtimers worden uitgestald op de Heibosstraat in een lange doorlooprij.  

Op de site van Fruit Vanhellemont wordt er ook een heleboel beleving voorzien. Je kan er komen genieten van optredens van de 

Krakers en Electro Magnetic Sunrise en DJ's. Iedereen welkom vanaf 13u00. 

Meer info: www.hagelandsoldtimertreffen.be 

 

Meensel kermis: 

De kermiskoorts begint stilaan te stijgen in Meensel, want samen met de zomer komt Meensel Kermis er weeral aan! 

Op donderdag 17/08/17 begint onze kermis traditiegetrouw met de Kermisquiz. 

Vrijdag 18/08/17 starten we om 18u30 met een wielerwedstrijd voor wielertoeristen. 

Vanaf 21u gaan dan weer alle remmen los op de befaamde “Halfoogstfuif” met optreden van “Xansation”, en met DJ Diederik die 

voor de muzikale omlijsting zorgt. 

Zaterdagmiddag om 14 u. starten de Highlandgames in en rond de tent aan het O.C. 

Zaterdagavond staat de eerste “Meensel Op Volle Toeren” op het programma met optredens van Sammy Baker (21u.) en Sabine 

(22u.). Van deze optredens kan je genieten met lekker streekbiertje in de hand! 

Zondagnamiddag 20 augustus is er “3391 for Kids” met KLJ, gevolgd door de BBQ in samenwerking met KVLV. 

Zondagavond sluiten we af met ons gezellig Kermiscafé met KH De Weergalm der Winghe vanaf 18u. 

Meer info: www.meenselkermis.be 

 


