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September … start van het nieuwe kwb-werkjaar ! 
 
Na een weldoende vakantie heeft ons kwb-bestuur de draad alweer opgenomen.  
Net als de vorige jaren willen wij jullie de komende maanden weer boeiende kwb-activiteiten aanbieden.  

 

Noteer reeds de datums van de activiteiten  
die u interesseren in uw agenda!  

 

 

 

 

Hiernaast vindt u de kwb-activiteiten  
die wij in juni tijdens de planningsvergadering  
voor jullie hebben uitgewerkt. 

 
 
Blijf zeker ook elke maand de ‘Kijker’  
in het oog houden.  
 

 

 
U zal in de ‘Kijker’ ten gepaste tijde alle  
info vinden over de eerstvolgende activiteiten  
(info, inschrijvingsformulieren, enz).  
 
Ook eventuele bijkomende activiteiten  
zullen wij in de loop van het werkjaar  
via de ‘Kijker’ aankondigen. 
 
 
We hopen in ieder geval dat wij u en uw gezin de komende maanden dikwijls mogen verwelkomen. 
Alvast tot binnenkort! 
 
 
Het KWB-bestuur                                        

2009 OKTOBER  13  Wijnproeven 
  15   Kookavond 
 NOVEMBER 7   Night of the Proms 
  10   Wijnproeven 
  21  Zaklampentocht 
  -  Samenaankoop potgrond 
 DECEMBER 4   De Sint op bezoek  
  8   Wijnproeven 
  17   Kookavond 
  31   Nieuwjaarszangers 
2010 JANUARI 12   Wijnproeven 
 FEBRUARI 9   Wijnproeven 
  14   Valentijnontbijt 
 MAART 9  Wijnproeven 
  15  Run for Fun 
  20  Ledenfeest 
 APRIL 2  Paashazen in de school 
  13  Wijnproeven 
 MEI 11  Wijnproeven 
  30  kwb Regiofietstocht 
  -  Samenaankoop mazout 
 JUNI 8  Afsluiter wijnproeven 
  12  Schoolfeest barbecue 
  16  Planningsvergadering 
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13 oktober - 20u:  Start van de maandelijkse wijnproefavonden  
 

Nog steeds blijft het wijnproeven een activiteit die vele van onze kwb-leden boeit. Ook de komende maanden 
krijgt deze kwb-activiteit weer een vaste plaats in onze agenda. 
 
Afspraak op dinsdag 13 oktober 2009, om 20u in ons KWB-lokaal. 
Deelnameprijs:  kwb-leden 5 euro / niet leden 8 euro. (wijnen inbegrepen). 
 
Iedereen is welkom! 
 
Voor diegenen die graag een eerste keer willen deelnemen:  
Er is geen enkele wijnkennis vereist om te kunnen deelnemen. We proeven een 7-tal wijnen,  
soms willekeurig en soms rond bepaalde thema’s. De nadruk ligt op het praktisch proeven van wijnen. 
Theorie komt dus minder aan bod, maar de gesprekken en commentaren binnen de groep maken dat  
het zeer leerrijke avonden zijn waar eenieder zijn eigen mening en indrukken kan aftoetsen met de anderen. 

15 oktober - 19u30:  Start van een nieuwe reeks kwb-kooklessen 
 
Reeds verscheiden jaren zijn de kooklessen een vaste waarde in ons programma. 
Dit jaar ligt de nadruk op kleine hapjes die gedurende een ganse avond kunnen worden gepresenteerd (Tapa’s).  
Al zijn sommige daarvan gemakkelijk uit te breiden tot een hoofdgerecht. 
 
De eerste les gaat door op donderdag 15/10 om 19u30 stipt in ons kwb-lokaal (Schuurveldstraat). 
 
Tijdens deze les gaan we onderstaande 9 hapjes bereiden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het één al ietsje moeilijker dan het andere maar zeker ook openstaand voor de minder ervaren koks onder ons.  
Gunther zal deze initiatielessen rond tapa's ondersteunen en de bijhorende deskundige uitleg geven.  
 
Deelnemers dienen verplicht in te schrijven vóór 11 oktober en dat kan best: 
    -  via een mailtje naar ons kwb-mailadres kwb@oosterwijk-online.com  
    -  of door even te telefoneren naar 0477/423668 (Gunther, best na 16.30 u) 
 
Meebrengen: aardappelmesje en keukenhanddoek. 

Scampi Tomato 

Spiesjes 

Bruchetta met carpaccio 

Dadels met zachte roomkaas 

Kaviaar van doperwten met peer 

Komkommersoep met koriander 

Tonijn tartaar met rettich 

Mozzarella met Parmaham en rucola 

Tilapiahapjes met spek 

7 november - Met kwb naar de Night of the Proms  
 

60 personen zijn in juni ingegaan op ons voorstel om een optie te nemen op kaarten voor de Proms 2009.  
Alle betalingen moeten nù binnenkomen: “niet tijdig betaald = geen kaarten!”. 
Diegenen die nog info nodig hebben omtrent de betaling kunnen terecht bij Leen Goossens, tel 0495/645796 

 


