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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 
 
Witte Donderdagviering: 

 
Op donderdag 18 april 2019 om 19u worden alle leden uitgenodigd om samen met hun gezin deel te nemen  
aan de “Witte Donderdagviering” in onze parochiekerk.  

Deze H. mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van overleden leden van KWB.  
Ze wordt opgeluisterd door het zangkoor en mede verzorgd door de eerste communicantjes  
en KWB.  
Daarna worden jullie verwacht in de “Hal van GC De Maere” Leuvensesteenweg 187 voor 
de koffietafel. 
Tijdens deze koffietafel zal er ook dit jaar informatie worden gegeven over de campagne van 
Wereldsolidariteit.  
Door de verkoop van bloementjes steunen wij Wereldsolidariteit.  
Allen van harte welkom. 

 

Paaseitjesfeest: 

 
Wil jij graag paaseitjes van de paashaas? 
Kom dan op Paasmaandag 22 april 2019 van 13u tot 17u naar het chirolokaal van 
Chiro EsJeeWee (naast GC De Maere), Leuvensesteenweg 183 Sint-Joris-Winge.  
 
Alle kinderen tot 12 jaar kunnen zich inschrijven tussen 13u00 en 14u15. 
Vanaf 14u30 zal de paashaas paaseitjes komen uitstrooien.  
Om alles in goede en veilige banen te leiden,  
worden de kinderen per leeftijd verdeeld in groepen.  
Deze groepen kunnen vervolgens apart hun hart ophalen in het grabbelen naar de 
honderden zakjes met chocolade-eieren.  
Ook de ouders komen dit jaar aan hun trekken en mogen ook eens rapen.  
 

Als verrassing zijn er grote paashazen van 50 cm te winnen gesponsord door plaatselijke handelaars via  
tombolanummers te vinden tussen de eitjes.  
Dit is een initiatief van Unizo Hageland in samenwerking met KWB Sint-Joris-Winge. 

 

INKOM GRATIS en IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 

 

website: www.kwbwinge.be 
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Daguitstap naar de haven van Antwerpen: 

 

 

Laat je onderdompelen in de overweldigende wereld van de haven van Antwerpen. 
De gids wacht je op aan het iconische havenhuis van Zaha Hadid of het MAS Havenpaviljoen. 
Samen bezoek je de haven met haar torenhoge stapels containers, industrie en de prachtige Schelde. 
Je krijgt er vast honger van! 
De gids neemt je mee voor een warme maaltijd rond 13 uur in restaurant Hechi,( Ekeren ) . 
De wereldkeuken op je bord. Link : https://www.hechi.be 
In de namiddag bezoeken we het MAS en het Red Star Line Museum 
Vertrekken doen we rond 19:00 uur. 

Wanneer: zaterdag 4 mei 2019 
Wat mag dat kosten: rondleiding met gids, lunch, toegang tot het MAS en het Red Star Line Museum  
voor kwb-leden >12 jaar: €50 
voor niet kwb-leden >12 jaar: €60   
voor kinderen: €30. 
De kosten van de bus zijn voor ons. 
Vertrek: vertrekken doen we stipt om 8:30 uur op de parking aan de Tiensesteenweg. 
 

Inschrijven voor 13 april bij een kwb bestuurslid, via het inschrijvingsstrookje,  
via overschrijving naar KWB Sint-Joris-Winge, rekeningnummer: BE21 7343 8904 7003 met de vermelding: 
Daguitstap Antwerpen – aantal personen – (aantal kinderen) 
of online via deze link: https://goo.gl/forms/lDW8pfnpeSGl0szJ3 

 

Inschrijvingsstrook: 

Naam: ………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………. 

Gemeente: …………………………………………………………. 

Tel: ………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………. 

Neem deel met ……..  volwassenen en ……. kinderen 

Betaal  €…….. als kwb-lid of € …….. als niet kwb-lid 

Op rekeningnummer: BE21 7343 8904 7003 met de vermelding: 
Daguitstap Antwerpen – aantal personen – (aantal kinderen) 
 

Inschrijving is pas geldig na betaling. 


