http://kwb.oosterwijk-online.com — e-mail: kwb@oosterwijk-online.com — Bankrekening: DEXIA 787-5057044-09

KIJKER
— afdeling OOSTERWIJK —
DECEMBER 2009
Allerlaatste herinnering ! Vernieuwing KWB-lidmaatschap 2010
Er nog niet aan gedacht om je lidgeld te betalen?
Stort dan vandaag nog het bedrag van 25 euro op rekening 787-5057044-09 van KWB-Oosterwijk

Op 31 december verwachten wij de nieuwjaarszangertjes in de kerststal !
Net zoals de vorige jaren zal KWB-Oosterwijk
op 31 december de kinderen die nieuwjaar gaan zingen,
gratis warme chocomelk aanbieden.
Je kan ons vinden in de kerststal op het kerkplein vanaf 9u.
Ouders en sympathisanten zijn uiteraard ook welkom voor
een warme chocomelk of voor een jeneverke aan een
democratisch prijsje.
Met onze dank aan het Kerststalcomité, voor het ter
beschikking stellen van de kerststal !

Volgende kwb-kookles op 17 december.
Heb je zin om mee te koken? Dan kan dit deze maand !
De volgende kookles gaat door op donderdag 17 december om 19u30 in het kwb-lokaal.
Voor deze gelegenheid hebben we een chef-patissier uitgenodigd
die ons graag een aantal culinaire technieken zal aanleren.
Het thema voor deze kookavond is ‘Desserten’ .
We gaan er volgende gerechten klaarmaken:
•
Crème brulée
•
Vanillebavarois
•
Witte Chocolademousse
•
Parfait van ananas
De kosten van de ingredienten, worden op het eind van de avond verdeeld over de deelnemers.
(reken daarbij op ongeveer 12,5€ tot 15€ per persoon).
Het is belangrijk dat wij het juiste aantal deelnemers kennen, op voorhand inschrijven is daarom verplicht !
Inschrijven vóór 14 december, via Leen (0478/964436).
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‘EVIVA’ kwb Oosterwijk kookte ‘ESPAÑA’ !
De kookploeg van KWB stak in oktober weer eens de ‘potten en pannen’ bijeen.
“Tapas” was het thema, en met de feestdagen voor de deur hadden we heel wat inspiratie.
Eventjes een voorstelling van de gerechtjes van die avond:
Bruschette met carpaccio, Dadels gevuld met Mon Chou, Kaviaar met doperwtjes met peer,
Komkommersoep met koriander, Tonijntartaar met rettich, Mozarella met Parmaham en rucola,….
Met een grap en een grol werd de toon gezet en kregen we van Paul, de chefkok van dienst, veel tips over de
fijne kookkunst.

Kwb-wijnproefavonden: die mag je zeker niet missen!
De thema’s voor de komende wijnproefavonden:
Dinsdag 8 december 2009:
Dinsdag 12 januari 2010:

“Feestwijnen”
“Wijnen onder 5 euro”

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

KWB ging weer naar de ‘Night of the Proms’
Een verslag maken van iets als ‘The Night of the Proms’ is niet zo moeilijk.
Na zoveel jaren weten we ondertussen al zo een beetje wat er gaat gebeuren.
En toch was er dit jaar (het was dan ook de 25ste editie) meer plaats voor visueel
spektakel met dansende ''toortsen'' en een hip-hop gerichte dansgroep net na de
pauze om op te warmen.
Toots Thielemans kreeg opvallend veel bijval en bewees weer eens waarom hij tot een van de grootste muzikanten ter wereld wordt gerekend. Wat hij uit zijn mondharmonika tovert, is gewoon met geen woorden te beschrijven.
Later op de avond deed hij dan nog een heel geslaagd duet met John Miles, waarna de avond werd afgesloten
met een klassiek stuk en John Miles's ''Music''.
Het concept ''Night of the Proms'' mag dan niet zo origineel meer zijn, maar toch blijven mensen er gewoon
naartoe komen voor de sfeer, en om te zien hoe artiesten hun nummers brengen in een ander kleedje dan we
van hen gewoon zijn.
Op naar de volgende 25 jaar! We zullen nog dikwijls van de partij zijn ...

Kwb infoavond zonnecollectoren in Malle
‘Kwb Verbond Antwerpen’ organiseert in januari een infoavond over zonnecollectoren.
Datum: Woensdag 27 januari 2010 - 20u tot 22u15
Plaats: Provinciaal vormingscentrum, Smekenstraat 61 in Malle
Deelnameprijs: 2€ voor kwb-leden, 4€ voor niet-leden
Inschrijven is verplicht, en kan via kwb.antwerpen@kwb.be of via telefoon 014/403300.

December 2009

afdeling OOSTERWIJK
Kwb Oosterwijk bedankt Jef en Fil voor hun jarenlange inzet !!
De voorbije maanden zagen wij tot onze grote spijt 2 bestuursleden vertrekken …

Jef Colaers (Meester Jef) was de laatste jaren een vaste waarde in ons bestuur en organiseerde samen met ons verschillende activiteiten.
Ondertussen is hij verhuisd vanuit Oosterwijk naar het pittoreske ‘Balder’ en zullen wij hem
moeten missen in ons kwb-bestuur.
Jef, bedankt voor uw medewerking al deze jaren!
Wij zien u binnenkort zeker nog terug op onze kwb-activiteiten, en zeker deze die
doorgaan op de basisschool.

Fil Waegemans stopt als kwb-bestuurslid na meer dan 40 jaar inzet voor kwb-Oosterwijk.
Fil werd geboren op 15 juni 1930. Hij trouwde in 1958 met Octavie en heeft 3 kinderen.
Hij starte in zijn jonge jaren als mijnwerker, om nadien meer dan 20 jaar als arbeider bij Daf (in Nederland en
nadien in Belgie) te werken. Zijn voorliefde voor de toenmalige ’Katholieke Arbeiders Bond’ is dan ook geen
verrassing.
Wonende op de grens van Oosterwijk en Voortkapel koos hij voor het Oosterwijks verenigingsleven en nam hij
in de jaren 60 de taak van wijkmeester op in de pas opgestarte kwb-afdeling in Oosterwijk.
Hij maakte de beginjaren mee toen de kwb-vergaderingen nog doorgingen in de oude pastorie onder begeleiding van de proost, pastoor Lemmens. Maandelijks droeg Fil de gazetten rond bij al ‘zijn’ kwb-leden, sloeg er
een babbeltje mee, en ontving er telkens het lidgeld voor die maand.
Een toewijding die wij als bestuursleden heden ten dage alleen maar kunnen bewonderen.
Tot op vandaag heeft Fil zich blijven inzetten voor onze afdeling. Bijna wordt hij 80, en toch miste hij vrijwel geen
enkele vergadering en op activiteiten bleef hij nog altijd een handje toesteken.
Fil wil zich nu meer toeleggen op zijn hobby’s zoals werken in de hof en kaartspelen. Iets wat wij hem natuurlijk
van harte gunnen.
Fil, bedankt voor uw jarenlange inzet! Het is mede dankzij u dat kwb-Oosterwijk is uitgegroeid tot een sterke
vereniging.
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Al een beetje bekomen van de zaklampentocht van vorige maand?
De weergoden waren ons goed gezind en het werd een warme en grotendeels droge avond.
Diegenen die erbij waren (99 deelnemers om precies te zijn) maakten kennis met vieze wormen,
een babbelend afgehakt hoofd, vliegende spoken en verrassende individuen, en een kerkhof bewaakt
door een monnik met een klinkende bel…
Dank aan allen, jong en oud, die het aandurfden om ‘s nacht in het donker door het bos te wandelen.
Hieronder enkele sfeerbeelden…

Leg eens een ‘kwb’ onder de kerstboom
Met mooie zakdoeken of een nieuwe pyjama heb je straks niet echt een bijster origineel geschenk onder de
kerstboom liggen. De zoektocht naar leuke en nieuwe dingen begint…
Kwb geeft je een gouden tip: doe eens een buurtbox cadeau!
Wat is de buurtbox?
De buurtbox is een geschenkdoosje met vijf activiteiten, op maat van je gezin en dat van je buurt en vrienden.
De gelukkige ontvanger van de buurtbox kiest één activiteit en organiseert ze zelf!
Hij of zij kiest zelf wie hij wil uitnodigen bij hem thuis. Kwb zorgt voor het materiaal of een begeleider.
Het enige wat hij nog doet, is zijn vrienden en buren aanspreken. Als jij dit schenkt, kan de ontvanger op
een avond die hij zelf kiest uitpakken met een leuke activiteit in zijn eigen huis. Origineel, toch?
Wat kost jou de buurtbox?
Je betaalt slechts € 20,00 voor een buurtbox. Daarmee kan de gelukkige kiezen voor één van de activiteiten en
krijg je materiaal en begeleider. Heel veel waar voor weinig geld!
Hoe koop je die buurtbox?
Je kiest voor de elektronische weg en bestelt een buurtbox via www.buurtbox.be. Alles wijst daarbij zichzelf uit.
Ben je niet zo vertrouwd met websites en mails? Contacteer dan Leen Goosens, Hoogveld 51.
Zij helpt je graag verder.

