
            KIJKER 
                                            —  afdeling OOSTERWIJK — 
 

                                                   JANUARI 2010 

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

Onze beste wensen voor 2010 !  
 

Wij wensen aan iedereen een fantastisch jaar, vol vreugde en vriendschap en in goede gezondheid. 
 
Wij willen jullie bovendien van harte danken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben,  
door ook in 2010 weer lid te willen zijn van kwb-Oosterwijk.  
 
Jullie vinden de nieuwe lidkaart 2010 in de enveloppe bij deze kijker.  
Wij hopen jullie natuurlijk weer dikwijls te mogen begroeten op onze kwb-activiteiten van 2010! 
 
                                                                                                                                 Het KWB-bestuur. 

Doe mee aan ons Valentijnontbijt op 14 februari !  

 

Op zondag 14 februari 2010 organiseert kwb-Oosterwijk een smakelijk Valentijnontbijt. 
Afspraak tussen 8u en 11u in ons kwb-lokaal.  
 
U vindt alle info op bijgevoegde affiche.  
De prijs is slechts 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. 
 
Op voorhand inschrijven is verplicht en kan tot 8 februari 2010  

 via onderstaand inschrijvingsformulier 

 via een mail met alle gegevens naar mailadres leengoos@hotmail.com  

 Telefonisch nà 19u op nummer 0495-645796. 
 
Graag betaling nà bevestiging van de inschrijving via rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk. 

   Kwb-wijnproefavonden: die mag je zeker niet missen!  

    De thema‟s voor de komende wijnproefavonden: 
 

                    Dinsdag 12 januari 2010:    “Wijnen onder 5 euro” 
 

                    Dinsdag 9 februari 2010:     “Wereldwinkel-wijnen” 
 

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

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER —  VALENTIJNONTBIJT 14 FEBRUARI 2010 
 

Naam en Voornaam : ……………………………………………   Telefoon : ………………… 
 

Neemt deel aan het ontbijt met  ….  volwassenen (8€)  en  ….  kinderen (5€) 

en zal toekomen rond  8u  /  8u30  /  9u  /  9u30 / 10u  / 10u30  (schrappen wat niet past)  
 

                                                                                                              Handtekening 
(Inschrijving bezorgen aan Leen Goossens, Hoogveld 51) 

 



De Sint op bezoek in de school   

4 december 2009! Een normale dag voor de leerlingen van de basisschool in  Oosterwijk? Nee hoor!  
 
Vandaag stond er heel wat te gebeuren en dat was duidelijk te  
voelen wanneer je 's morgens de schoolpoort binnen kwam. Het 
was nog wat donker toen de vroegste leerlingen in de school  
arriveerden maar je voelde dat de sfeer al aanwezig was. Kwam dit 
doordat onze leerlingen zo graag naar school komen? Wellicht wel, 
maar persoonlijk denk ik dat het meer te maken had met het  
aangekondigde bezoek van Sinterklaas.  
 
Terwijl iedereen naar hun klas ging  bracht Sinterklaas een  
bezoekje aan onze kleinste kleuters. Zij kregen immers een  
privébezoek. De kleuters lieten het allemaal op zich afkomen en 
genoten ervan.  
Zeker van die lekkere snoepjes die ze van de gekke Zwarte Pieten 
kregen! Voor hen mag het duidelijk elke dag Sinterklaas zijn al zullen sommigen het daar niet mee eens zijn.  
Maar ze zijn nog jong en Sinterklaas zal nog vele jaren langskomen!  
 
Na een geweldige 'merci, bedankt en tot volgend jaar' van ons aan de Sint en van de Sint aan ons namen we 
afscheid. Het was weer fijn geweest! De kinderen konden nu gaan nagenieten... ik meen de Sint nog gezien te 
hebben met een tasje koffie en een stukje taart. Ja, de Sint, „t is ne snoeper! 
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Sfeerbeelden uit de kookles van vorige maand 
Met 11 waren ze, de enthousiaste aspirant-koks die desserten kwamen bereiden in onze kookles. 
De prijs was daarenboven ook een meevaller: iedereen hoefde slechts 5€ bij te dragen in de onkosten.   

 

Allerlei  

ACV Oosterwijk nodigt iedereen uit op hun winterwandelzoektocht op zondag 17 januari 2010. 
Start tussen 13u30 en 14u30 aan het kwb-lokaal. Inschrijving: 2€50 

 


