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KIJKER
— afdeling OOSTERWIJK —
OKTOBER 2009
niet vergeten — niet vergeten — niet vergeten — niet vergeten — niet vergeten
Onze jaarlijkse ‘kwb-zaklampentocht’ gaat dit jaar door op 21 november 2009. Hou deze datum vrij !

Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap !
Voor 25 euro is je volledige gezin ook in 2010 weer gedurende een heel jaar lid van kwb-Oosterwijk.
Hiervoor krijg je heel wat terug:

Je ontvangt maandelijks onze Kijker en de Raak

Je gezin kan aan verminderde prijs deelnemen aan onze kwb-activiteiten

Sommige activiteiten, zoals ons jaarlijks kwb-ledenfeest, zijn enkel voor KWB-leden van onze afdeling.

Je kan als kwb-lid voordelig het kwb-lokaal huren.

Met je KWB-lidkaart kan je korting krijgen bij allerlei evenementen, en geniet je van de speciale acties.

Twijfel niet, en stort vóór eind november 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk
Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden bij de ’mededeling’ op de overschrijving.
Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe ‘kwb-lidkaart 2010’ ten laatste eind december in uw bezit hebt.
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Oktober 2009

afdeling OOSTERWIJK
Kwb-wijnproefavonden op 13 oktober en 10 november
Onze eerste wijnproefavond van het nieuwe kwb-werkjaar gaat door op

dinsdag 13 oktober 2009, om 20u in ons KWB-lokaal.
Deelnameprijs: kwb-leden 5 euro / niet leden 8 euro. (alle wijnen inbegrepen).
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 leerrijke avonden zijn waar eenieder zijn eigen mening
en indrukken kan aftoetsen met de anderen.

kwb-kookles op 15 oktober - 19u30: “ Initiatie tapa’s “
Reeds verscheiden jaren zijn de kooklessen een vaste waarde in ons pro gramma.
Deze keer bereiden we kleine hapjes die gedurende een ganse avond kunnen worden gepresenteerd (Tapa’s).
De les gaat door op donderdag 15/10 om 19u30 stipt in ons kwb-lokaal (Schuurveldstraat).
Tijdens deze les gaan we onderstaande 9 hapjes bereiden:
Scampi Tomato
Spiesjes

Het één is al ietsje moeilijker dan het andere,
maar met een goede begeleiding zal dit ook
voor de minder ervaren koks onder ons
geen enkel probleem zijn.

Bruchetta met carpaccio
Dadels met zachte roomkaas
Kaviaar van doperwten met peer
Komkommersoep met koriander

Onze chef-kok Gunther zal deze initiatielessen
rond tapas ondersteunen en de bijhorende
deskundige uitleg geven.

Tonijn tartaar met rettich
Mozzarella met Parmaham en rucola
Tilapiahapjes met spek

Deelnemers dienen verplicht in te schrijven vóór 11 oktober:
- 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.

‘Kwb in beweging’ : Cross der Jongeren op 24 oktober.
Op 24 oktober vindt de 52ste Cross der Jongeren plaats nabij sporthal de Beeltjens in Westerlo.
‘Kwb in beweging’ richt zich zowel op competitielopers als joggers.
Uurschema
14u00: 100m (tem geboortejaar 2003)
14u10: 500m (tem geboortejaar 1997)
14u20: 2km
14u40: 4km (+begeleide jogging)
15u20: 20km
15u23: 8km
16u15: 12km

Inschrijven kan de dag zelf tot 45 minuten voor de start
t.e.m. geboortejaar 1997: 1€
t.e.m. geboortejaar 1991: 3€
volwassenen: 5 €
Info: 02/210 88 67
wim.verstraete@falos.be

