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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

Meet & Eat receptie:

Je bent uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenfestijn.

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

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

Wanneer:

zaterdag 16 februari 2019

Tijdstip:

vanaf 18 uur

Menu: *receptie met hapjes
*open buffet: vol-au-vent en/of stoofvlees met puree/gratin
*dessertenbuffet (chocomousse/rijstpap)
*koffie met gebakjes
Prijs: 12 euro (dranken zijn inbegrepen: wijn, pils, cola, water) kinderen t.e.m.12 jaar = 6 euro
Invulstrookje (inschrijven voor 7 februari)
Familie …………………………… schrijft in met ………….. volwassenen en …………….kinderen.
Totale prijs: ………………. Betaling gebeurt aan de kassa.
Invulstrookje te bezorgen bij een KWB-bestuurslid.
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KWB Kookatelier:

Op donderdag 31 januari 2019 starten we met een nieuwe reeks van 4 kooklessen
onder de deskundige leiding van Pedro.
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 19u30 (deelnameprijs: € 12).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door Jan Trompet te contacteren via
e-mail: jan2@kwbwinge.be
of via tel.: 016/63 49 01

Recreatie:
Minivoetbal:.
Thuismatch In de Sporthal “ ’t Solveld ”, Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge.
Eerstvolgende match op maandag 4 februari 2019 en maandag 4 maart 2019 telkens om 20 uur.
Info: Guido Meulemans – 016/63 18 41.

Komende activiteiten:
Hou deze datums alvast vrij!
 Hartziekten in de 21ste eeuw
Infoavond op dinsdag 19 maart 2019 om 20 uur
Organisatie: CM Tielt-Winge, KWB Sint-Joris-Winge en KWB Houwaart.
Waar: Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 3390 Houwaart.
 Reis naar Antwerpen
Op zaterdag 4 mei 2019 bezoeken we de haven en het MAS museum van Antwerpen.
Meer info in ons volgend KaWeBeetje.

3

Varia:
Klantevent:
Het gemeentebestuur en het OCMW van Tielt-Winge vroegen afgelopen maanden naar jouw mening over de
dienstverlening door middel van enkele eenvoudige vragen. De resultaten van deze enquête worden bekend
gemaakt op het klantevent op zondag 27 januari 2019 in GC De Maere.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur verwelkoming en praktische informatie.
14.15 uur start praatgroepen sessie 1 (duurt een half uur)
14:50 uur winterterras met Frans’Connection (zij brengen folk, country, Americana, bluegrass, cajun en skiffle)
terwijl je kan genieten op ons sfeervol winterterras met een springkasteel voor de kinderen.
15:30 uur start praatgroepen sessie 2 (duurt een half uur)
16:05 uur winterterras, muziek en springkasteel voor de kinderen
17:00 uur einde
Uiteraard zullen een hapje en een drankje niet ontbreken.
KWB Houwaart:
Kaartavonden in de St-Denijszaal te Houwaart op
1 & 15 februari en 1 & 15 maart 2019.
Aanvang vanaf 20u, inschrijven vanaf 19u30.
Inleg €10,00 – 3 Consumpties
Voor het eindklassement volstaan de 4 beste uitslagen.
De beste 5 geklasseerde spelers in het eindklassement winnen een prijs!
Toneel: ’t THEATERTJE:
Brengt in regie van onze Erni Van Uytven “ familiegeheimen ”.
Waar: ’t Jongensschool Tielt, Blerebergstraat 3390 Tielt-Winge.
De opvoeringen zijn op vrijdag 18/01/2019 - zaterdag 19/01/2019 - zaterdag 26/01/2019 aanvang om 20 uur
deuren vanaf 19 uur zondag 27/01/2019 aanvang om 15 uur deuren om 14 uur
kaarten te bekomen via 016 63 14 41 of TWTHEATERTJE@GMAIL.COM
Eetdag Chiro Esjeewee:
Op 3 februari 2019 houdt Chiro Esjeewee zijn 20ste eetdag t.v.v. ons Chirolokaal.
Je bent die dag welkom van 11u30 tot 19u in het GC De Maere te Sint-Joris-Winge.
Inschrijven kan:
 via deze link (https://goo.gl/forms/VxjDdwWYFlN4BGUp2)
 of bij de Chiroleiding of bij één van deze personen:
Selexion Clix Leeman, Leuvensesteenweg 223
Robbert Gilis, Tiensesteenweg 75
Jasper Trompet, Motbroekstraat 32
Hans Ickx, Tiensesteenweg 19
Eddy Vanderstukken, Leuvensesteenweg 249
Alvast bedankt voor je steun!
Ontbijtconcert:
Koninklijke Muziekvereniging De Weergalm der Winghe nodigt U uit op haar derde ontbijtconcert
‘Breakfast at Valentine’s ‘ op zondag 10 februari 2019 in G.C. De Maere
Wat mag je verwachten?
Om 9.00 uur een uitgebreid ontbijt met broodjesassortiment, koffiekoeken en croissants, hartig en zoet beleg,
eieren, spek, yoghurt, fruit, koffie, thee, frisdrank en bubbels.
Om 10.30 uur: concert
Kostprijs: € 15,00
Kinderen t.e.m. 12 jaar: €10,00
Graag op voorhand inschrijven bij een van de bestuursleden of via de website: www.deweergalmderwinghe.be

