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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.

Koken met kwb
Woensdag 25 mei 2022 om 19.30 gaan we de barbecue bovenhalen.
Deze keer gaan we de BBQ gebruiken op een andere manier.
Ook gaan we Spaanse gazpacho soep maken.
Inschrijven voor 18 mei 2022 (annick.jan@scarlet.be of tel 016/634901)
Max. 15 personen
Meebrengen : mesje, 2 handdoeken snijplank.
Prijs: 12 euro
Menu:
Spaanse soep
Visschoteltje
Vleesschoteltje
Gebakken krielpatatjes
Verrassingsdessert

Fietsen met kwb
Vanaf mei starten we terug “Fietsen met kwb”.
Iedere dinsdag een andere route, aan een rustig tempo dat door
iedereen kan gevolgd worden en dit vanaf dinsdag 3 mei 2022 tot einde augustus.
Vertrek: parking voetbalplein Tiensesteenweg om 19u.
AFSTAND: tussen 25 en 30 km.
NIET BIJ REGENWEER

Mountainbiken met kwb
Voor de sportieve modderduivels onder ons bieden we vanaf dit jaar een
extraatje ..”MTB met kwb”!
Zin om eens mee te gaan?
Met de gewone trapper of de dikke banden?
Vanaf mei elke dinsdag afspraak omstreeks 19u aan
de kiosk achter GC de Maere!
Afsluiten doen we traditiegetrouw tussen pot en pint!!
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Samenaankoop stookolie

Door de hoge energieprijzen proberen we jullie energiefacturen een beetje te verlichten met onze jaarlijkse actie
"Samenaankoop van STOOKOLIE".
Iedereen betaalt dezelfde prijs ongeacht de bestelde hoeveelheid (minimum 1000l).
Gelieve onderstaande bestelbon zo snel mogelijk te bezorgen aan een Luc Van Gelder of René Cauwbergs,
uiterlijk voor maandag 27/06/2022.
Online bestellen kan ook via deze link: https://forms.gle/kw4E5dZ4FBBTynE68
Opgelet : na deze datum kunnen wij geen bestellingen meer aanvaarden tegen de gunstvoorwaarden!
Alleen al met deze actie kan je je lidgeld terug verdienen.
Lid worden kost je 30 euro en dan ben je lid tot 31/12/2022.
U geniet dan ook van talrijke andere voordelen.
DEZE ACTIE GAAT EXCLUSIEF DOOR VOOR KWB-LEDEN.
BESTELBON:
Te bezorgen aan
Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23, 3390 Sint-Joris-Winge
of aan René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg 93, 3390 Sint-Joris-Winge
voor maandag 27 juni 2022.
- Naam en Voornaam : _________________________________________________________
- Straat +nr : _______________________________________________________________
- Postcode + gemeente: ________________________________________________________
- Telnr : 016/______________ GSM : ____________________________
- Aantal liter om te bestellen : __________
- Voorkeur leveringsdag : Maan-/ Dins-/ Woens-/ Donder-/ Vrij-/ Zaterdag (1)
- Plaats stookolietank :_________________________________________________________
- Bijkomende informatie : ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1): omcirkel voorkeur
Handtekening : ______________________

