1

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.
Meet & Eat:

Meet & Eat receptie
Kom je meevieren?
Tijdens deze bijeenkomst zal het
KWB-programma tot september toegelicht worden.
Waar:

Vrije Basisschool Sint-Joris
(ingang langs de bruine poort)

Wanneer:

zaterdag 15 februari 2020

Tijdstip:

vanaf 18:30 uur

Menu: * receptie met hapjes
* buffet: balletjes in tomatensaus of vispannetje met kroketten
* koffie met taart
Kostprijs: 12 euro p/p
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invulstrookje (inschrijven voor 7 februari)
Familie ………………………………………………………. schrijft in voor ……..vispannetje
en ………balletjes in tomatensaus.
Betaling gebeurt aan de kassa.
Invulstrookje te bezorgen bij een KWB-bestuurslid.
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KWB Kookatelier:
Op woensdag 29 januari 2020 om 19.30u starten we met een nieuwe reeks van 4 kooklessen.
Andere datums zijn 26 februari, 25 maart en 27 mei telkens op woensdagavond
Telkens bereiden we een viergangenmenu.
De lessenreeks is zowel voor beginners als voor gevorderden.
Deze kooklessen zullen doorgaan in het Jongensschool, Blerebergstraat 4 te Tielt om 19.30u
Deelnameprijs: 12 euro voor leden van kwb, 15 euro voor anderen.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door Jan Trompet te contacteren via
e-mail: jan2@kwbwinge.be of via tel.: 016/63 49 01

De prostaat in de kijker:
CM-kern Tielt-Winge, KWB Sint-Joris-Winge en KWB Houwaart wensen het belang van de prostaat in de kijker
te zetten en organiseren daarom een infomoment waarop Erik Briers,
vertegenwoordiger van de vereniging ‘Wij Ook’ (= lotgenotenvereniging voor patiënten met
prostaataandoeningen), je een antwoord geeft op volgende vragen:


Wat zijn prostaatklachten en hoe kun je ze opsporen?



Wanneer is er mogelijk meer aan de hand dan alleen maar klachten?



Wanneer ga je best naar de huisarts voor verder onderzoek?



Hoe wordt prostaatkanker vastgesteld en hoe wordt deze kanker behandeld?



Welke impact hebben prostaatproblemen op je dagelijks leven?

Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis.
Praktisch


Wanneer? Dinsdag 11 februari om 20 uur



Waar? Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Houwaart



Meer info? Ine Frederickx, 016 35 96 00 of www.cm.be/agenda of bij een kwb-bestuurslid

Varia:
* Eetdag Chiro Esjeewee
Op zondag 2 februari 2020 is er de jaarlijkse Chiro-eetdag ten voordele van het onderhoud en de afbetaling
van ons Chirolokaal.
Iedereen is welkom van 11u30 tot 19u in het GC De Maere in Sint-Joris-Winge (naast het chirolokaal).
Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/X2Zani8DPEVdMe5z5
* Breakfast at Valentine’s
KM De Weergalm Der Winghe nodigt jullie uit op het ontbijtconcert dat doorgaat op zondag 9 februari 2020
in GC De Maere in Sint-Joris-Winge.
Inschrijven voor het ontbijtconcert kan via onderstaande link :
https://forms.gle/XMWQM77MYzaBQMEd7
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Jaarprogramma 2020:
Januari 2020
Donderdag 9 januari om 21u
Zondag 12 januari
Woensdag 29 januari om 19u30

Zaalvoetbal (sporthal te Glabbeek)
Samenaankoop stookolie
KWB Kookatelier (’t Jongensschool te Tielt)

Februari 2020
Dinsdag 11 februari om 20u
Donderdag 13 februari om 21u
Zaterdag 15 februari
Woensdag 26 februari om 19u30

De prostaat in de kijker (Sint-Denijs te Houwaart)
Zaalvoetbal (sporthal te Glabbeek)
Meat & eat (Vrije Basisschool Sint-Joris)
KWB Kookatelier (’t Jongensschool te Tielt)

Maart 2020
Donderdag 12 maart om 21u
Woensdag 25 maart om 19u30

Zaalvoetbal (sporthal te Glabbeek)
KWB Kookatelier (’t Jongensschool te Tielt)

April 2020
Donderdag 9 april om 19u
Maandag 11 april vanaf 13u

Witte donderdagviering (GC De Maere)
Paaseitjesfeest ( Chirolokaal EsJeWee)

Mei 2020
Zaterdag 2 mei
Woensdag 27 mei om 19u30

Daguitstap met kwb (meer info volgt)
KWB Kookatelier (’t Jongensschool te Tielt)

Juni 2020
Iedere dinsdag om 19u
Zondag 14 juni

Fietsen met kwb
Samenaankoop stookolie

Juli 2020
Iedere dinsdag om 19u
Dinsdag 21 juli

Fietsen met kwb
Gezinsfietstocht (meer info volgt)

Augustus 2020
Iedere dinsdag om 19u

Fietsen met kwb

