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Bankrekening:  IBAN: BE21 7343 8904 7003 
 BIC: KREDBEBB 
 

Beste KWB’ers, 
Hierbij de aankondiging van onze extra activiteit. 
Meer info op onze website: www.kwbwinge.be. 
 
 
In de sporen van de gedeporteerden 
 

Na het bezoek aan het ‘Huis van het Belgische-Franse Verzet’ 
brengen we een bezoek aan het nieuwe museum  ‘Museum44’ in  
Meensel-Kiezegem onder begeleiding van een persoonlijke gids. 
De gids neemt je mee in het verhaal van de zaak van  
Meensel-Kiezegem, collaboratie en verzet in de  
Tweede Wereldoorlog, de deportatie naar de  
Duitse Concentratiekampen, de terugkeer, repressie tot het  
herdenken vandaag. 
Inschrijven is verplicht daar het aantal personen beperkt is 
per bezoek. 
 

Gelieve onderstaande inschrijvingsformulier voor  
zaterdag 26 oktober 2019 te bezorgen aan een KWB –bestuurslid. 
Inschrijven kan ook online via onze website. 
 
Inschrijving: Museum44 
 
- Naam en Voornaam : _________________________________________________________ 
 
- Adres : __________________________________________________________________ 
 
- Telnr : 016/______________ GSM : ____________________________ 
 
Neemt deel met …… personen aan het bezoek op woensdag 6 november 2019 om 14u of 
 
neemt deel met …… personen aan het bezoek op woensdag 6 november 2019 om 19u. 
 
Prijs kwb-leden: 4€   
 
Prijs niet kwb-leden: 6€ 
 
kinderen onder 12 jaar gratis 
 
Inbegrepen in de prijs: rondleiding met gids en toegang tot museum. 
 

website: www.kwbwinge.be 
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Lidgeld 2020 
 

 
 

Stel je een buurt voor waar er niks te beleven valt, waar iedereen na het werk de zetel opzoekt en 
waar er geen contact is tussen buren. Stel je een buurt voor waar niemand elkaar kent, niemand voor 
elkaar iets betekent en niemand initiatief neemt om samen iets te doen. 

Hoe zou jij je voelen? Zou jij er willen wonen? Zou jij je er thuis voelen? 

Kwb blijft niet bij de pakken zitten. Met knappe activiteiten lokken we je uit je kot, brengen we men-
sen samen, zorgen we voor warme, bruisende buurten. Niet enkel in jouw buurt en gemeente, maar op 
meer dan 700 plaatsen in Vlaanderen. Bij kwb loop je binnen en buiten. Zonder afspraak. Kwb is de 
vereniging van het ontmoeten. 

Een buurt kan pas bruisen als iedereen eraan mee werkt en iedereen de kans krijgt om er bij te ho-
ren. Jong, oud,man, vrouw, arm of rijk, in onze gezinsbeweging is er plaats voor iedereen. Kwb is er 
dus ook voor jou: sluit je aan en laat mee je buurt en je gemeente bruisen. Je bent van harte welkom! 

 

Bij kwb leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten.  
In ons magazine Raak, het voordelenboekje, in ons KaWeBeetje, op onze website en Facebook pagina 
vind je  
met regelmaat van de klok speciale aanbiedingen voor kwb-leden. Zo bespaar je zonder moeite hon-
derden euro’s per jaar. Je kwb-lidkaart dient dus niet (enkel) om je portefeuille dikker te maken: ze 
geeft je ook recht op korting.  
Vernieuw vandaag nog je lidgeld, dan ben je gans 2020 met het hele gezin lid van een waardevolle en 
zinvolle vereniging.  
Eerdaags mag u een bestuurslid verwachten voor het innen van het lidgeld of stort vandaag nog € 30 
op rekening BE21 7343 8904 7003 van KWB Sint-Joris-Winge  
met als mededeling : ‘lidgeld 2020 + uw naam’.  
Vervolgens zal een bestuurslid langskomen met je nieuwe lidkaart.  


