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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

Een ongeluk zit in een klein hoekje:
Tweedelige sessie EHBO
Sessie 1: Een ongeval? Weet wat je moet doen!
Dagelijks veroorzaken ongelukken kleine of grote letsels, vaak met zware gevolgen.
Wat doe ik wanneer ik een ongeval zie, hoe reageer ik gepast?
Tijdens deze informatieavond leer je een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de
hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij bv. bewusteloosheid, verslikking, brandwonden…
Allemaal zaken waar we meestal niet meteen een antwoord op weten, nochtans zouden we het moeten weten.
Praktisch - sessie 1 - Een ongeval? Weet wat je moet doen!
Wanneer? Woensdag 28 februari om 20 uur
Waar? Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Houwaart
Sessie 2: AED en reanimatie
Wist je dat bij een plotse hartstilstand iemand de grootste kans tot overleven heeft
wanneer de reanimatie binnen de 3 minuten wordt gestart?
Tijdens deze workshop komen zowel het manueel uitvoeren van reanimatie als het gebruik van een AED-toestel
aan bod. Heb je interesse om te leren hoe je reanimatie op een correcte manier toepast?
Schrijf je dan zeker snel in voor dit infomoment.
Het deelnemersaantal is beperkt zodat er voldoende oefentijd kan gegarandeerd worden voor iedereen.
Praktisch - sessie 2 - AED en reanimatie
Wanneer? Woensdag 14 maart om 19.30 uur
Waar? Vergaderzaal CM Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 210
Deelname is gratis. Je kunt voor elke sessie apart inschrijven.
Meer info en inschrijven?
• CM: Ine Frederickx, 016 35 96 00 of www.cm.be/agenda
• KWB Houwaart: Patrick Cloots, patrick.cloots2@telenet.be
• KWB Sint-Joris-Winge: Van den Bosch Ludo, vandenbosch.ludo@gmail.com, 0478 84 02 39
Organisatie? CM Tielt-Winge i.s.m. KWB Houwaart en KWB Sint-Joris-Winge
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Koken met KWB:
Volgende kooksessie 22 februari 2018 om 19u30 is de tweede van onze nieuwe lessenreeks olv. van onze
meesterkoks Kris en Wim.
De lessenreeks is zowel voor beginners als voor gevorderden.
Deze les werken we rond het thema wild : “Hertenragout op wijze van de chef”.
Alle kooklessen gaan door in het Jongensschool, Blerebergstraat 4 te Tielt.
Info: Email: Jan2@kwbwinge.be Tel.: 016/63 49 01
Niet vergeten mee te brengen: 2 keukenhanddoeken, 1 keukenschort, 1 vaatdoek,
1 degelijk officemesje (groentemesje) en 1 vleesplank in PVC.

Recreatie:
Badminton: Recreatief, geen competitie.
Wekelijks op dinsdagavond van 21u tot 22u in de Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Voor wie? Voor iedereen.
Deelnameprijs : 2 euro.
Info: Ludo Van den Bosch – 0478/840 239 – ludo@kwbwinge.be
Minivoetbal:. Recreatief, onderlinge competitie.
Deelnemende ploegen : Oud KLJ - Ado Forza - Partizan Panda - De Klomp - KWB Winge – Chocosjotters
Thuismatch In de Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge.
Match op: dinsdag 6/03 om 19 uur in Sporthal “De Winge”, Perklaan 36 te St.-Joris-Winge tegen De Kloemp
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.

Varia:
KWB Houwaart:
Kaart-avonden in de St-Denijszaal te Houwaart op vrijdag 16 februari, 2 & 16 maart 2018.
Aanvang vanaf 20h00. Inschrijven kan vanaf 19h30.
Inleg € 10.00 – 3 consumpties. Deelnemen is winnen: 4 waardevolle prijzen per tafel.
Koninklijke Harmonie De Weergalm der Winghe:

