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KIJKER
— afdeling OOSTERWIJK —
SEPTEMBER 2010
September … start van het nieuwe kwb-werkjaar !
Na een weldoende vakantie heeft ons kwb-bestuur de draad alweer opgenomen.
Net als de vorige jaren willen wij jullie de komende maanden weer boeiende kwb-activiteiten aanbieden.
Dit jaar hebben we een aantal interessante nieuwe activiteiten:
Bierproeven en bierbrouwen, Kom ’s eten (koken in een nieuw kleedje) en zelfs een SCHLAGERFESTIVAL.
Noteer reeds de datums van de activiteiten
die u interesseren in uw agenda!

Hiernaast vindt u de kwb-activiteiten
die wij in juni tijdens de planningsvergadering
voor jullie hebben uitgewerkt.

Blijf zeker ook elke maand de ‘Kijker’
in het oog houden.

U zal in de ‘Kijker’ ten gepaste tijde alle
info vinden over de eerstvolgende activiteiten
(info, inschrijvingsformulieren, enz).
Ook eventuele bijkomende activiteiten die op dit moment nog niet vastliggen zullen wij in de loop van het
werkjaar via de ‘Kijker’ aankondigen.
We hopen in ieder geval dat wij u en uw gezin de komende maanden dikwijls mogen verwelkomen.
Tot binnenkort!

Het kwb-bestuur

JAARKALENDER KWB-OOSTERWIJK 2010 - 2011

2010 SEPTEMBER 14 Bierproeven
OKTOBER
12 Wijnproeven
13 ACV-avond: Thema Armoede
15 Kom ’s eten
23 Bierbrouwen
NOVEMBER 9 Wijnproeven
10 Bierbottelen
27 Zaklampentocht
- Samenaankoop potgrond
DECEMBER 6 De Sint op bezoek in de school
14 Wijnproeven
17 Kom ’s eten
31 Nieuwjaarszangers
11 Wijnproeven
2011 JANUARI
FEBRUARI
5 Schlagerfestival
8 Wijnproeven
13 Valentijnontbijt
18 Kom ’s eten
MAART
8 Wijnproeven
19 Ledenfeest
APRIL
4 Start Run for fun
8 Paashazen op bezoek in de school
12 Wijnproeven
15 Kom ’s eten
MEI
10 Wijnproeven
29 Lekkerbekkentocht
- Samenaankoop mazout
JUNI
14 Afsluiter wijnproeven
24 Afsluiter Run for fun

September 2010

afdeling OOSTERWIJK
14 september - 20u : Bierproefavond ‘Beste Belgische Bieren’
Onze kwb hecht dit jaar veel belang aan cultuur: de biercultuur.
Volgende week reeds staat er een ‘bierproefavond’ op het programma.
Tijdens deze nieuwe activiteit willen we je laten genieten van al dat lekkers dat er in België gemaakt wordt wat
bier betreft.
Als basis voor de gekozen bieren namen we de lijst van “WORLDS BEST BEERS” en zochten er voor U enkele
speciallekes uit.
Omdat de trappisten toch wel top zijn in België, sparen we deze voor een volgende aparte bierproefavond.
Desalniettemin vonden we toch nog een tiental zeer lekkere bieren voor elk wat wils, van witbier over blond naar
bruin bier.
Wie kent er de “pannepot”?
Gebrouwen door de Struise Brouwers, de beste brouwers van de wereld uit Oostvleteren.
Ook zullen we enkele amateurbiertjes proeven die werden gebrouwen door enkele kwb-leden.
Een voorsmaakje van onze activiteit op 15 oktober waar we zelf bier brouwen voor ons ledenfeest in maart.
Deelnameprijs: kwb-leden 5 euro / niet leden 8 euro. (bieren inbegrepen).
Zorg dat je erbij bent !

12 oktober - 20u: Start van de maandelijkse wijnproefavonden
Nog steeds blijft het wijnproeven een activiteit die vele van onze kwb-leden boeit. Ook de komende maanden
krijgt deze kwb-activiteit weer een vaste plaats in onze agenda.
Afspraak op dinsdag 12 oktober 2010, om 20u in ons kwb-lokaal.
Deelnameprijs: kwb-leden 5 euro / niet leden 8 euro. (wijnen inbegrepen).
Iedereen is welkom!
Voor diegenen die graag een eerste keer willen deelnemen:
Er is geen enkele wijnkennis vereist om te kunnen deelnemen. We proeven een 8-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.

Allerlei
⇒

Oxfam Wereldwinkel Westerlo organiseert een EERLIJK ONTBIJT
op zondag 19 september tussen 8u30 en 10u30, in het Klokkenhof.
Inschrijven is noodzakelijk en kan in de Wereldwinkel , de Merodedreef 104 in Westerlo.
Telefoon : 014/ 54 50 12 of via e-mail : westerlo@oww.be
Prijs : 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen van 3-12 jaar. Gratis voor kinderen jonger dan 3.

