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Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap ! 
 

Voor 25 euro is je volledige gezin ook in 2011 weer gedurende een heel jaar lid van kwb-Oosterwijk. 
 
Hiervoor krijg je heel wat terug: 
• Je ontvangt maandelijks onze Kijker en de Raak 
• Je gezin kan aan verminderde prijs deelnemen aan onze kwb-activiteiten 
• Sommige activiteiten, zoals ons jaarlijks kwb-ledenfeest, zijn er enkel voor KWB-leden van onze afdeling. 
• Je kan als kwb-lid voordelig het kwb-lokaal huren. 
• Met je kwb-lidkaart kan je korting krijgen bij allerlei evenementen, en geniet je van de speciale acties. 
 
Twijfel niet, en stort vóór eind november 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk 
 
Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden bij de ’mededeling’ op de overschrijving. 
Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe ‘kwb-lidkaart 2011’ ten laatste eind december in uw bezit hebt. 
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Kwb-wijnproefavonden op 12 oktober en 9 november  
 

Onze eerste wijnproefavond van het nieuwe kwb-werkjaar gaat door op 
         dinsdag 12 oktober 2010, om 20u in ons KWB-lokaal. 
 
Deelnameprijs:  kwb-leden 5 euro / niet leden 8 euro. (alle wijnen inbegrepen). 
 
Iedereen is welkom !  
Er is geen enkele wijnkennis vereist om te kunnen deelnemen.  
Onze groep varieert elke maand. Gemiddeld hebben we een 15-tal deelnemers. 
We proeven een 8-tal wijnen, soms willekeurig en soms rond bepaalde thema’s.  
De nadruk ligt op het praktisch proeven en beoordelen van wijnen. 
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KOM ’S ETEN op 15 oktober!      
Het nieuwe kook-initiatief van kwb-Oosterwijk 
 
Naar jaarlijkse traditie wordt er ook dit werkjaar weer gekookt bij kwb-Oosterwijk. 
Dit jaar geen kooklessen in ’traditionele’ stijl, maar wel enkele gezellige culinaire avonden onder vrienden,  ver-
spreid over het jaar,  onder het motto:  ‘Kom ‘s eten’ ! 
 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
 
Kwb-Oosterwijk zorgt voor een kok die de leiding neemt over de avond. 
Deze kok kiest een menu, zorgt voor de aankoop van ingredienten en zal samen met de hulp van de aanwezige 
gasten een lekkere maaltijd bereiden. De onkosten van de avond worden verdeeld over de aanwezigen. 
 
U kan als kwb-lid, eventueel samen met je partner, eens lekker komen eten. 
Voorwaarde is dat u bereid bent om samen met de andere aanwezigen de handen eventjes uit de mouwen te 
steken om er samen een gezellige avond van te maken (helpen bij de voorbereiding, bij het koken, bij de tafel-
zetting, enz. ). 
Gezelligheid troef, daar mag je zeker van zijn. 
 
Het aantal deelnemers per avond ‘Kom ’s eten’ is beperkt tot max. 20 deelnemers. 
Op voorhand inschrijven is verplicht. 
 
 
 
 
 
 
 
‘Kom ‘s eten’ op vrijdag 15 oktober om 19u30 in het kwb-lokaal. 
 
De eerste ‘Kom ‘s eten’ gaat door op 15 oktober.  
De kok van dienst is Paul Bax, u allen wel gekend. 
 
Deelnemers (al dan niet met partner) dienen verplicht in te schrijven vóór 
10 oktober: 
    -  via een mailtje naar ons kwb-mailadres info@kwboosterwijk.be  
        met duidelijke vermelding ‘kom ‘s eten’ + naam + aantal deelnemers 
    -  of door even te telefoneren naar 0477/423668  
       (Gunther, best na 19u) 
 
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum 
aantal deelnemers bereikt is. 
 
Aarzel niet om Gunther te contacteren voor bijkomende inlichtingen. 

Allerlei   
⇒ De Gezinsbond Tongerlo-Oosterwijk organiseert op 19 november 2010 haar jaarlijkse kwisavond in het 

kwb-centrum in Oosterwijk. Deelnameprijs 2€ per persoon. Info: mail naat TO.gezinsbond@skynet.be. 
 

⇒ Noteer reeds in uw agenda: Onze jaarlijkse kwb-zaklampentocht gaat door op zaterdag 27 november !! 

 



Komt dat zien op zaterdag 23 oktober !      Wij brouwen kwb-bier.   
 

Enkele leden van onze vereniging brouwen hun eigen bier. Dit bracht het bestuur op het idee om voor het le-
denfeest van maart 2011 ons eigen bier te brouwen. Om te kunnen genieten van een goed gerijpte blonde of 
bruine, moeten we nu de handen uit de mouwen steken. 
 
Op zaterdag 23 oktober zullen Fred, Bart, Ruben en Dirk de ganse dag in ons lokaal stoken, roeren, meten en 
… proeven. Zij zullen omstreeks 8h ’s morgens starten met het eerste brouwsel. Als het eerste brouwsel aan het 
hoppen is, starten ze met het tweede rond 11h. Op de middag bakken we voor de kijklustigen, die ook een 
handje mogen toesteken, bierpannenkoeken. Ook zal er vanaf 10h geproefd kunnen worden van enkele brouw-
sels van onze amateurbrouwers. We eindigen met de grote kuis rond 17h. 
 
Ons bier heeft nog geen naam: De aanwezigen mogen mee brainstormen voor een originele naam.  
Wij dachten reeds aan volgende suggesties:  
   Lenige Leen:      blond bier van hoge goesting  
   Moutige Martin:  zuinig blond biertje met een Heinekentoets  
   Guitige Gunther:  vol bruin bier dat smaakt naar NOG  
   Atomic Marc:      bier met hoge energie waarde, rechtstreeks van Doel  
   Vinnige Rudy:     bruin bier met een fijne toets van potgrond  
 
Op woensdag 10 november zullen we het bier bottelen en laten nagisten op 
fles. Het resultaat zal je kunnen proeven op 19 maart op ons ledenfeest. 
 
Alle kwb-leden zijn doorlopend welkom. Inkom en proeven gratis. 
 
Tot Brouws  
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ZUIDERSE ZOENEN in ons kwb-lokaal:    met steun van ACV en kwb. 

 

 
ACV en kwb Oosterwijk organiseren een infoavond over 
armoede in de Kempen.  
 
Deze avond gaat door op  

woensdag 13 oktober 2010 
om 20u in ons kwb-lokaal. 

 
De avond staat in het teken van de campagne van  
Welzijnszorg die handelt rond de thema’s inkomen en  
tewerkstelling.  
 
Verschillende gastsprekers (waaronder ook iemand van 
Welzijnszorg) zullen u die avond vertellen over vormen 
van armoede in onze nabije omgeving.   
 
Toegangsprijs:  Gratis. 
 
Info:   014/446834 of kdaems@acv-csc.be  
 
De flyer hiernaast zal u ongetwijfeld deze week nog terug-
vinden in uw brievenbus. 
 
 
 

 


