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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. 
 
 
Kaarttornooi: 
 
 

 

 

Eenvoudig spel voor de meeste slagen.  
Iedereen kan er aan deelnemen.  
 
Winnen doe je altijd want er zijn telkens 4 prijzen per tafel.  
De speler met de meeste punten (slagen) mag natuurlijk eerst 
kiezen, enz ...  
 
Eenvoudig: Geven 3x4 + 1 (troef) – altijd volgen – niet kunnen vol-
gen: troeven.  
Wordt er troef gespeeld: boven zetten.  
 
2 reeksen van 20 giften. 
 

 
Opgelet: nieuwe locatie! 
Hal van het GC De Maere, Leuvensesteenweg 187 te St.-Joris-Winge. 
Telkens op donderdagavond om 20.00 uur op volgende data. Inschrijving vanaf 19u30.  
20 september, 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 8 november en  
15 november 2018: prijsuitreiking.  
 
Inschrijving: 10 euro, waarvoor 4 prijzen per tafel, 3 consumpties + eindklassement  
(waarvoor de 4 beste uitslagen in aanmerking komen).  
 
Allen van harte welkom!  
Opbrengst van kaarttornooi gaat naar “Sinterklaas op bezoek bij kinderen kwb-leden”. 
Ook wie niet komt kaarten, kan bij ons terecht voor een lekker pintje en een babbel.  
     ♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠ 

 
 
 

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. 
Vrijdag 28 september 2018 
Starten we met de 9e Tezz-Maniacs Quiz om 19u30 in GC De Maere. 
Zaterdag 29 september 2018  
Op Dag 1 van Winge Foor brengt Fancy Fair Festival de beste muziek naar het plein. De toegang is 
zoals gewoonlijk helemaal gratis. 
Line-up: 
Fancy Fair Stage 
17.30 - 18.45: Knetter Kidsband 
19.15 - 20.00: The Orpheus 
20.30 - 21.30: The Strains 
22.00 - 23.15: DAVINCIIE 
23.45 - 01.15: Ramblin Rose Coverband 
Fluo Flosj Foaf Tower 
18.45 - 19.15: DJ contest finalist  
20.00 - 20.30: DJ contest finalist  
21.30 - 22.00: DJ contest finalist  
23.15 - 23.45: DJ contest finalist  
01.15 - 02.00: DJ Flojow 
 

Vanaf middernacht opent JC Contact de deuren voor Afterparty Fancy Fair Festival tot in de vroege 
uurtjes. 

Zondag 30 september 2018  
Dag 2 van Winge Foor is een dag voor jong en oud. Kom de sfeer op snuiven en genieten van: 

Kermis- Rommelmarkt - Optredens - Steppenrace voor kinderen - Drone demonstraties - De drone 
drop (een schijt je rijk anno 2018) - Ballonnenclown - Pannenkoeken – Smoutebollen 
 

30ste Hagelandse Kerstmarkt:  
 

Op zondag 2 december 2018 gaat de 30ste Hagelandse Kerstmarkt door in GC De Maere.  
Info en inschrijvingen: 
Voor deze feesteditie kan je na 18u. terecht op het volgende tel. 016/63 56 13 of  
GSM-nummer 0473/24 73 74  
(Guy Verduyckt, Penningmeester) en via onze website www.kwbwinge.be 

 
Delen met armoede:  
 

Op zondag 7 oktober 2018 om 13u organiseert de ACV-afdeling Tielt-Winge, KWB Sint-Joris-Winge 
en Houwaart, CM Tielt-Winge, beweging.net, de parochiegemeenschap van Tielt-Winge, Welzijnszorg 
en KVG een solidariteitsnamiddag rond kansarmoede, aan Huize Hageland,  
Oudepastoriestraat 23,  te Tielt-Winge.  
De opbrengst van onze actiedag gaat integraal naar het project “Mamadepot”, gevestigd in  
Meensel-Kiezegem: een plaats waar kleding, schoolgerief, speelgoed, kan binnengebracht worden, om 
het daarna ter beschikking te stellen van kansarme gezinnen.  
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