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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.

Kaarttornooi:
Eenvoudig spel voor de meeste slagen. Iedereen kan er aan deelnemen.
Winnen doe je altijd want er zijn telkens 4 prijzen per tafel.
De speler met de meeste punten (slagen) mag natuurlijk eerst kiezen, enz ...
Eenvoudig: Geven 3x4 + 1 (troef) – altijd volgen – niet kunnen volgen: troeven.
Wordt er troef gespeeld: boven zetten.
2 reeksen van 20 giften.
Waar: Cafetaria Sporthal “de Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Telkens op donderdagavond om 20.00 uur op volgende data. Inschrijving vanaf 19u30.
21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 2 november en
9 november 2017: prijsuitreiking.
Inschrijving: 10 euro, waarvoor 4 prijzen per tafel, 3 consumpties + eindklassement
(waarvoor de 5 beste uitslagen in aanmerking komen).
Allen van harte welkom!
Opbrengst van kaarttornooi gaat naar “Sinterklaas op bezoek bij kinderen kwb-leden”.
Ook wie niet komt kaarten, kan bij ons terecht voor een lekker pintje en een babbel.
♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠

Recreatie:
Badminton:
Wanneer?
Wekelijks op dinsdagavond, van 21.00 u. tot 22.00 u.
Voor wie?
Voor iedereen! Recreatief, geen competitie.
Deelnameprijs: € 2.
Organisatie: Samenwerking van KAJ en KWB-Winge.

Minivoetbal:
Wanneer?
Volgende match op dinsdag 3 oktober om 20.00 u.
Tegen wie?
tegen “De Klomp”
Info:
Guido Meulemans (tel. 016/63.18.41).

Waar?
Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te Sint-Joris-Winge.
Je kan er ook terecht voor een frisse pint en een babbel.
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Winge Kermis in zicht:
Winge foor trap nog eens lekker door en Fancy Fair Festival stelt zijn podium op.
Hou de parking aan het voetbalveld, Tiensesteenweg, vrij, want nog één maal voor de winterstop komen de kermiswagens eraan.
Vrijdag 22 september
Starten we met de 8e Tezz-Maniacs Quiz om 19u30 in GC De Maere.
Zaterdag 23 september 2017
Het gratis "Fancy Fair Festival", met optredens van plaatselijke muziekgroepjes, rockbands en een DJ Contest.
Vanaf 17 uur starten we voor de kleinste onder ons met de "Knetter Kids Band" en gaan door voor een breed publiek met o.a.
"The Lighthouse", "Capibara", “een stevige partycoverband” en als afsluiter "DJ Flojow"
Zondag 24 september 2017
Is het lekker snuisteren op de rommelmarkt om 12 uur.
Doe mee aan de "Drone Drop Wedstrijd". Bezoek de workshop van vliegmodellen en drones.
“Winge Foor Trapt Door” om 14u15 met een heuse steprace voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Vanaf 15 u. optredens van
Ferre tales: zij brengen een tribute-programma aan Ferre Grignard met hits als
'ring, ring’, ‘drunken sailor’, ‘worried man’ en vele andere,
De Kortenbalg: een accordeongroep en afsluitend
K.H. De Weergalm der Winghe.
Doorlopend zijn er randanimatie en lekkernijen in overvloed voor klein en groot.
Maandag doen de foorkramers nog even open voor wat extra kermispret.

Tielt-Winge beweegt … voor cleane kleren:
Ook in Tielt-Winge kan je bewegen voor #cleanekleren.
Zondag 1 oktober 2017 – Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Zijn (sport)kleren gemaakt in veilige werkomstandigheden? Door mensen die daar een deftig loon voor krijgen?
Al te vaak luidt het antwoord op die vragen: 'neen'!
Daar willen onderstaande partners iets aan doen, ook in Tielt-Winge. Fiets of wandel mee en steun zo het project Cleane Kleren,
ten voordele van stiksters in Cambodja!
Meer info vind je op www. Cleanekleren.be.
PROGRAMMA:
12u: opening met doorlopend drankjes en hapjes t.v.v. Cleane Kleren, de licht-fiets van Wereldsolidariteit,
gezondheidsstand CM, springkasteel, ...
13u30: vertrek begeleide wandeling van 6 km, met gids, langs enkele pareltjes in onze streek!
13u30 - 15u: vrije mogelijkheid tot vertrek:
* niet-begeleide wandeling van 2 km naar Vlooybergtoren,
* familiefietstocht van 10 km langs standbeeld Eddy Merckx en Vlooybergtoren
* Eddy-Merckx-fietsroute van 25 km
15u30: start kabouterboswandeling met vertelster, leuk voor kinderen ( en hun papa's en mama's) van 3 tot 8 jaar
14u-17u: gratis toegang tot het Vredesmuseum, het Heemkundig museum, het Seizoenarbeidersmuseum en de
tentoonstelling oude tramlijn Leuven - Diest, allemaal gelegen in Huize Hageland.
De deelnemers maken kans op mooie prijzen, waaronder een koerstrui, gesigneerd door Philippe Gilbert!
Deelname is gratis, maar inschrijven is handig voor de Organisatie:
mail voor 24 september naar kristel.mommaerts@acv-csc.be
Organisatie van ACW en Beweging.net Tilet-Winge - KWB Sint-Joris-Winge - Wereldsolidariteit - ACW Regio Aarschot

29ste Hagelandse Kerstmarkt:
Op zondag 3 december 2017 gaat de 29ste Hagelandse Kerstmarkt door in GC De Maere.
Info en inschrijvingen:
Hiervoor kan je na 18u. terecht op het volgende tel. 016/63 56 13 of GSM-nummer 0473/24 73 74
(Guy Verduyckt, Penningmeester)
en op onze website www.kwbwinge.be
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Infoavond “Verkeersquiz”:
De Verkeersquiz is een gezellige infoavond van twee uur waarin je de nieuwste verkeersregels leert kennen en je algemene
verkeerskennis wordt opgefrist.
Een erkende rijlesgever begeleidt je doorheen de Verkeersquiz en beantwoordt al je vragen over de verkeersregels.
De Verkeersquiz gaat door op 8 november om 19u30
in de polyvalente zaal van de Sint-Jorisschool, Tiensesteenweg 4 te Sint-Joris Winge.
Daar het aantal deelnemers beperkt is vragen wij om in te schrijven.
Dit kan door het inschrijvingsformulier te bezorgen aan een bestuurslid, of via een mail naar luc@kwbwinge.be of
online via de website www.kwbwinge.be .
Als voorbereiding kan je online deelnemen aan onze verkeersquiz op de website www.kwbwinge.be .
Inschrijvingsformulier:
Naam:...........................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................
Tel: ..................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................
Neem deel met ........... personen aan de infoavond "Verkeersquiz" op 8 november in de polyvalente zaal
van de Sint-Jorisschool,Tiensesteenweg 4 te Sint-Joris Winge.
Handtekening: ........................................................................................................

Activiteiten andere verenigingen:
Mosselfeest Harmonie De Weergalm Der Winge:
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Balanskefeesten:

