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KIJKER
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NOVEMBER 2009
Zaklampentocht — zaterdag 21 november 2009
(vroeger startuur ! Vrij vertrek tussen 18u en 19u)
Deze maand gaat de jaarlijkse kwb-zaklampentocht weer door.
Bertje Van de KaaWeeBee hiernaast kijkt er al naar uit!
Vorig jaar mochten we meer dan 100 deelnemers verwelkomen.
Er zullen ook dit jaar weer een aantal verrassingen zijn in het bos.
En het zal ook wel een beetje griezelig worden... maar niet teveel.
De tocht zal zeker korter en gemakkelijker zijn dan vorig jaar.
Zoals elk jaar is er uiteraard warme soep en chocomelk onderweg (gratis).
In ons kwb-lokaal kunnen hongerige wandelaars achteraf nog hotdogs kopen.
Tot dan !

Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap !
Blijf je ook in 2010 lid van de KWB?
Stort dan vóór eind november 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk.
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Kwb-wijnproefavonden: die mag je zeker niet missen!
De thema’s voor de komende wijnproefavonden:
Dinsdag 10 november: “Spaanse wijnen”
Dinsdag 8 december:

“Feestwijnen”

Telkens om 20u in ons kwb-lokaal.
Deelnameprijs: kwb-leden 5 euro / niet-leden 8 euro. (alle wijnen inbegrepen).
Wilt u meer info? Tel. Marc (014/265744)

Sinterklaas komt naar de basisschool in Oosterwijk
Ons KWB-bestuur heeft uit goede bron vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar
weer een bezoekje gaat brengen aan de basisschool van Oosterwijk !
Op vrijdag 4 december brengen wij de Sint en zijn Pieten in de voormiddag naar de school.
Zeker iets voor de kinderen om naar uit te kijken !

POTGROND aan DUMPINGPRIJZEN i.s.m. KWB Westerlo Centrum
! ! ! Nu onmiddellijk bestellen ! ! !
Bestellingen moeten binnen zijn op 10 november !
Dit jaar wordt gewerkt met een nieuwe leverancier.
Daardoor zijn de hoeveelheden en prijzen gewijzigd. Een zak van 40 liter kost
2,90 euro per zak, maar bij bestelling van 8 zakken betaal je slechts 2,70 euro per zak.
Hoe bestellen en betalen ?
• direct storten via overschrijving op rek. 787-5057044-09 met vermelding naam, aantal zakken en telefoon.
• ofwel door onderstaand formulier te bezorgen bij Rudi Bellens, Bremstraat 5, samen met de betaling!
De bestelde potgrond is af te halen op 28 november 2009 tussen 9u00 en 10u00 aan het KWB-centrum

-----------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER —– SAMENAANKOOP POTGROND
Naam en Voornaam : …………………………………………… Telefoon : …………………
Wenst …. zakken van 40L te bestellen aan 2,70 Euro / zak = ……….euro
Wenst …. zakken (minstens 8 stuks) van 40L te bestellen aan 2,70 Euro / zak = ……….euro
Handtekening—– E

