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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 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  
 

Komende activiteiten:  

 

Kaarttornooi:  

In de hal van GC De Maere. 

Starten doen we op donderdag 20 september om 20u, inschrijving vanaf 19u30 en dit 7 weken lang.  

Opbrengst van kaarttornooi gaat naar “Sinterklaasrondgang”.  

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 tijdens de kermis het laatste weekend van september.  

Op vrijdag 28 september om 19u30 starten we met de 9e Tezz-Maniacs Quiz in GC De Maere.  

Zaterdag 29 september: “Fancy Fair Festival”.  

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

02u00. 

Zondag 30 september: Rommelmarkt en familiedag.  

Delen met armoede:  

Op zondag 7 oktober 2018 om 13u organiseert de ACV-afdeling Tielt-Winge, KWB Sint-Joris-Winge 

en Houwaart, CM Tielt-Winge, beweging.net, de parochiegemeenschap van Tielt-Winge, Welzijnszorg 

en KVG een solidariteitsnamiddag rond kansarmoede, aan Huize Hageland,  

Oudepastoriestraat 23,  te Tielt-Winge.  

De opbrengst van onze actiedag gaat integraal naar het project “Mamadepot”, gevestigd in Meensel-

Kiezegem: een plaats waar kleding, schoolgerief, speelgoed, kan binnengebracht worden, om het daar-

na ter beschikking te stellen van kansarme gezinnen. Meer info in ons KaWeBeetje van september. 
 

 

website: www.kwbwinge.be 
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Café Mangé restaurant: 

                     

 
Café Mangé restaurant 

 

 

 

 

 

Vanaf dit jaar hebben we een nieuw concept! 

We richten onze Café Mangé in met een specifiek doel: extra spijzen van onze Sinterklaasrondgang. 

Geniet van een heerlijk driegangenmenu dat speciaal is bereid door onze kookmannen. 

 

 

 

PRIJS: Volwassenen 15 euro 

          Kinderen 8 euro 

          2 consumpties inbegrepen 

 

Menu: Tomatensoep 

           Vispannetje of vol au vent of stoofvlees 

           met puree/frieten 

           Yscoupe met fruit 

 

Wanneer? Zondag 2 september 2018 van12 uur tot 14u30 uur 

Waar? ’t Jongensschool in Tielt 

Extra? Voor de kinderen voorzien we animatie (springkasteel,…) 

Inschrijvingen: 
Bij de bestuursleden van de KWB Sint-Joris-Winge via bijgevoegd strookje of via de website: www.kwbwinge.be 

 

Inschrijving Café Mangé restaurant (voor 26 augustus) 

 

Familie ……………………………………………………. 

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

schrijft in met …………………… volwassenen en ………………………… kinderen en komen om 

12u / 12u30 / 13u / 13u30 / 14u / 14u30 eten. 

Menu:   ………………….. vispannetje (volwassenen) 

             ………………….. vispannetje (kinderen) 

             …………………… vol au vent (volwassenen) 

            ………………….. vol au vent (kinderen) 

             …………………  stoofvlees (volwassenen) 

             …………………. Stoofvlees (kinderen) 

 

Totaal te betalen: …………………………………. Euro 

Gelieve af te rekenen de dag zelf aan de kassa. 


