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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.

KWB Kaart-avonden
Starten doen we op donderdag 19 september om 20u in de hal van GC De Maere,
inschrijving vanaf 19u30.
Vervolgens op 3 & 10 & 17 & 24 oktober, 7 & 14 november.
Inschrijving: 10 euro, waarvoor 4 prijzen per tafel + 3 consumpties.
De beste 5 geklasseerde spelers in het eindklassement
(waarvoor de 4 beste uitslagen in aanmerking komen) winnen een prijs.
Tombola: iedereen altijd prijs.
Allen van harte welkom!
Ook wie niet komt kaarten, kan bij ons terecht voor een lekker pintje en een gezellige babbel.
Opbrengst van kaarttornooi gaat naar “Sinterklaasrondgang”.

In de sporen van de gedeporteerden
Na het bezoek aan het ‘Huis van het Belgische-Franse Verzet’ plannen we een bezoek aan het nieuwe museum
‘Museum44’ in Meensel-Kiezegem.
75 jaar na de Duitse vergeldingsacties in Meensel-Kiezegem opende Museum44 de deuren.
Tijdens de laatste oorlogsdagen van WOII escaleerden de spanningen tussen collaboratie en verzet in het Hagelandse dorpje Meensel-Kiezegem. Aanleiding was de moord op een collaborateur. Meer dan 70 inwoners lieten
hierna het leven tijdens Duitse vergeldingsacties en deportatie naar het Naziconcentratiekamp van Neuengamme bij Hamburg.
Ben je geïnteresseerd in een bezoek aan Museum44 met gids, laat dit dan weten aan een bestuurslid van KWB.
Wij plannen een bezoek aan Museum44 in de maand oktober.

30ste Hagelandse Kerstmarkt
Op zondag 1 december 2019 gaat de 31ste Hagelandse Kerstmarkt door in GC De Maere.
Voor info en inschrijvingen kan je na 18u terecht bij Luc Van Gelder.
Tel: 0478/66 27 57
Mail: hagelandse.kerstmarkt@gmail.com
of via onze website www.kwbwinge.be
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Winge Foor
Winge Foor strijkt ieder laatste weekend van September neer in de dorpskern van Sint-Joris-Winge met een
weekend vol kermis, optredens en activiteiten.
Dag 1 van Winge Foor
Fancy Fair Festival brengt de beste muziek naar het plein. De toegang is zoals gewoonlijk helemaal gratis.
Line-up:
Fancy Fair Stage
17.30 - 18.45 : Knetter Kids Band
19.15 - 20.00 : MusicBox
20.30 - 21.15 : Woolly Whale
21.45 - 23.00 : The Crocodiles
23.30 - 01.10 : V.C. De Gies

DJ Tower
18.45 - 19.15 : T.B.A.
20.00 - 20.30 : T.B.A.
21.15 - 21.45 : T.B.A.
23.00 - 23.30 : T.B.A.
01.10 - 02.00: DJ Flojow

Afterparty @JC Contact doors 01.00
Dag 2 van Winge Foor
Familiedag voor jong en oud. Kom de sfeer op snuiven en genieten van:
Kermis- Rommelmarkt - Workshop Drone Vliegen olv LMAC - Steppenrace voor kinderen - Optreden van Frans
Connection - De drone drop (een schijt je rijk anno 2019) - Pannenkoeken - Smoutebollen Afsluitconcert van KM De Weergalm Der Winghe
12.00 - 18.00 : Rommelmarkt
12.00 - 18.00 : Workshop Drone Vliegen door LMAC
14.15 - 14.45 : Steppenrace voor Kinderen
16.45 - 17.00 : Drone Drop Wedstrijd

Fancy Stage
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
17.00 - 18.00

: Frans' Connection Deel 1
: TBA
: Frans' Connection Deel 2
: KM De weergalm der winghe

Meer info: www.wingefoor.be
Varia
Mosselfeest K.M. de Weergalm der Winghe
Graag nodigen we jullie uit op ons jaarlijks mosselfeest dat doorgaat op
zondag 15 september 2019 in GC De Maere in Sint-Joris-Winge.
Tussen 11u30 en 15 uur kan u bij ons terecht voor lekkere mosselen, videe of kaaskroketten.
Een heerlijk zelfgemaakt dessertje mag uiteraard ook niet ontbreken!
Balanskefeesten
Zondag 15 september zet Het Balanske weer zijn deuren open! Kom tussen 12 en 18 uur kennismaken met onze
werking en beleef samen leuke activiteiten!
Op het programma:
- ezeltochten
- rodeo
- rolstoelparcours
- virtual reality beleving

- kaartjesverkoop en bingo
- altijd prijs vissen voor de kleinsten
- free podium
- een bezoek aan onze snoezelruimte

Aan onze eetstanden kan je smullen van: pannenkoeken, frietjes, snoep en ijsjes.

