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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 22 juni 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 14 juni 2022 (annick.jan@scarlet.be of tel 016/634901)  
Max. 15 personen 
Meebrengen : mesje, 2 handdoeken snijplank. 
Prijs: 12 euro 
Waar: Chirolokaal Sint-Joris-Winge 

 
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!! 
 
 
 
 

website: www.kwbwinge.be 
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Gezinsfietstocht op 21 juli 2022 
 
KWB  Sint-Joris-Winge nodigt u uit voor de jaarlijkse toeristische gezinsfietstocht in  
Beverlo en omstreken donderdag 21 juli 2022 (Nationale Feestdag). 
 
De fietstocht start om 9u45 aan parking Korspelsesteenweg 29 3581 Beverlo. 
Deze vlakke fietstocht van ±50 km voert ons langs vlakke en vele autovrije bosrijke wegen. 
Wij voorzien uiteraard rond 11u een tussenstop met een gratis consumptie.(taverne Drakar) 
 
Deelnameprijs: 30 Euro per persoon, kinderen (3-12 jaar) betalen 20 Euro. 
Inbegrepen: Vervoer van de fietsen. Eén consumptie en een middagmaal.(keuzegerecht-dessert) 
Het middagmaal nuttigen we in restaurant “Lemmensmolen” Korspelsestwg. 29 rond 13.00u. 
Dit jaar rijden we in een achtvorm, zodat het vertrek, middagmaal en terugreis op de zelfde plaats is. 
 

   
Praktische informatie:  
Fiets meebrengen want er is geen fietsenverhuur.  
Wij zorgen voor het transport van de fietsen indien nodig. Gelieve dit onderaan aan te duiden.  
De eigen verplaatsing doen we met de wagen.  
We verzamelen allemaal om 8u10 op de parking Tiensesteenweg voor het opladen van de fietsen.  
Vandaar naar de parking Korspelsestwg. 29 3581 Beverlo om stipt 8u30. 
 
Inschrijving én betaling dienen uiterlijk dinsdagavond 12 juli 2022 binnen te zijn. 
 
Info en inschrijving :  Juliaan Loddewijkx ,Sint-Jorisveld 10 tel. 016/64 08 53 of 0487 56 32 90 

Luc Van Gelder, Kiezegemstraat 23 tel. 0478 66 27 57 
 

 
Betaling kan ook op  rekening KWB:BE21  7343 8904 7003 met vermelding keuzemenu(s). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook  
 
Naam : ............................................................................................................  
 
Adres : ............................................................................................................  
 
GSM nummer : ...........................................................  
 
Ik neem deel aan de “Gezinsfietstocht” in Beverlo met middagmaal op donderdag 21/07/2022 
 
met …………(aantal) personen en met ……..... kinderen (-12 jaar) en betaal hierbij voor deelname met middagmaal 
 
30 Euro / persoon en 20 Euro / kind of in totaal ………….. Euro. 
 
Keuze menu + aantal personen aanduiden: 
                           menu   1.  Kipfilet-slaatje-saus naar keuze-dame blanche. 
                           menu   2.  Varkenshaasje-slaatje-saus naar keuze-dame blanche. 
                           menu   3.  Kabeljauw-prei-witte wijn saus-dame blanche. 
                            
 
Ik wens gebruik te maken van het fietsenvervoer voor …….. (aantal) fietsen. 
 
Handtekening :.............................................. 
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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 : ______________ GSM : ____________________________ 
 
- Aantal liter om te bestellen : __________ 
 
- Voorkeur leveringsdag : Maan-/ Dins-/ Woens-/ Donder-/ Vrij-/ Zaterdag (1) 
 
- Plaats stookolietank :_________________________________________________________ 
 
- Bijkomende informatie : ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
(1): omcirkel voorkeur 
 
Handtekening : ______________________ 
 
 
 
 
 
 


