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Vrijdag 18 juni 2010 — 19u — Afsluiter ‘Run for Fun 2010’ / kwb-Sportcafé
Onze joggers, die reeds sinds april aan hun conditie werken, leggen op 18 juni de “5 kilometer-proef” af.
De start wordt gegeven aan het kwb-lokaal.
Om onze nieuwbakken atleten een hart onder de riem te steken,
verwachten wij uiteraard een groot aantal supporters die ter plaatse
de joggers komen aanmoedigen om een topprestatie neer te zetten.
Na de inspanning volgt de ontspanning.
Hiervoor voorzien we een ’kwb-sportcafé’ waar atleten en supporters
samen kunnen bekomen van de inspanningen en emoties.
Iedereen is welkom. Kom dus zeker eens langs in ons ‘kwb-sportcafé’ !

Zaterdag 12 juni — Kwb bakt op het schoolfeest
Naar jaarlijkse gewoonte vindt u ons binnenkort weer achter de barbecue bij het jaarlijks
schoolfeest van de Basisschool in Oosterwijk.
Heb je interesse om een KWB-handje toe te steken bij de barbecue?
Laat het ons dan zeker weten. Tel: Gunther 014/265459.
We kunnen gerust nog wat helpers gebruiken!

Planningsvergadering op 16 juni: Stel samen met ons de kwb-kalender op!
Tijdens de planningsvergadering bespreken wij gekende en nieuwe kwb-activiteiten, en stellen wij de nieuwe
kwb-kalender op voor 2010-2011.
De vorige jaren kon ons bestuur rekenen op de aanwezigheid van een aantal kwb-leden die hun persoonlijke
nieuwe ideëen kwamen voorstellen, of die graag een handje wilden toesteken tijdens het volgende werkjaar.
Ook dit jaar hopen we weer dat er een aantal onder jullie zich geroepen voelen om deel te nemen.




Heb je een voorstel voor een nieuwe kwb-activiteit?
Of wil je in de toekomst misschien graag een handje toesteken bij onze activiteiten?
Of kom je gewoon eens kijken hoe we de planning opstellen, om zo uit eerste bron de nieuwe agenda
kennen?

Dan ben je zeker welkom op onze Planningsvergadering op woensdag 16 juni (19u) in het kwb-lokaal.
We voorzien een hapje en een drankje, dus gelieve op voorhand te verwittigen als je deelneemt.
Tel: Gunther 014/265459.
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Met KWB naar de PROMS op zaterdag 6 november 2010
Ook in 2010 kan je weer gaan genieten van Night of the Proms,
al jaren het grote feest van klassiek en pop.
Kwb Oosterwijk trekt weer met de bus richting Sportpaleis.
Trouwe fans weten dat het een luxe is om met de bus af te zakken naar de
Proms.
Alles goed geregeld, geen stress voor parkeerplaatsen, en een toffe sfeer.
Night of the Proms is in 2010 aan zijn 26ste editie toe.
De affiche is nog verre van kompleet, maar bevat reeds volgende artiesten:
Boy George
De vroegere frontman van ‘Culture Club’ (herinner u o.a. de hits
‘Do You Really Want To Hurt Me?’ en ‘Karma Chameleon’)
is sinds dit jaar solo actief.
Charlie Siem
Charlie Siem speelt viool sinds zijn 3 jaar, en speelde in
2009 op prestigieuze podia in Londen, Oslo,
Bergen, Parijs en Bazel.
In de Royal Albert Hall begeleidt hij Bryan Adams.
Samen brengen ze de klassieker ‘Heaven’.

We gaan dit jaar op zaterdag 6 november.
De bus vertrekt rond 18u30 vanaf een opstapplaats in de nabije omgeving.
De prijs per persoon ligt nog niet vast, maar zal ongeveer 45 euro bedragen.
Deze prijs omvat het toegangsticket voor een zitplaats in de bovenste ring
van het sportpaleis, het busvervoer, en omvat alle extra kosten
zoals reservatiekosten enz.
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Alles wordt voor u geregeld, u moet alleen maar “GENIETEN”
Indien u interesse heeft, neem dan VÓÓR 30 JUNI vrijblijvend een optie.
Van zodra u een optie heeft wordt u in augustus, wanneer prijs en programma vastliggen,
door ons gecontacteerd voor definitieve bevestiging en betaling.
Hoe kan u een optie nemen?
- door een mail te sturen naar leengoos@hotmail.com met duidelijke vermelding van
'PROMS' + NAAM + VOLLEDIG ADRES + TELEFOONNUMMER en AANTAL TICKETS
of door telefonisch uw optie door te geven aan Leen Goossens op het nummer 0498/580485.

