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Thema-avonden Spaanse wijnen — wijziging datum!
De tweede wijnproefavond rond het thema ‘Spaanse wijnen’ wordt verschoven naar april.
De Spaanse avonden gaan dus door op volgende data:
Dinsdag 8 februari 2011:

“Thema-avond: Spaanse wijnen - deel 1”

Dinsdag 12 april 2011:

“Thema-avond: Spaanse wijnen - deel 2”

De wijnproefavond van 8 maart wordt een traditionele proefavond zonder speciaal thema.
Om 20u in ons kwb-lokaal. Leden 5 euro / niet-leden 8 euro. (alle wijnen inbegrepen)
Wil je meer info? Tel. Marc (014/265744)

3de ‘Kom ’s eten’ op 4 maart 2011!
De 3de ‘Kom ‘s eten’ gaat niet door op 18 februari zoals voorzien in het jaarprogramma, maar wel op 4 maart.
Net zoals de eerste 2 kookavonden is deze avond weer bedoeld voor iedereen die graag eens lekker komt eten.
Je hoeft dus niet per sé mee te koken, je kan ook gewoon deelnemen als niet-kok. Het volstaat dan om een
handje toe te steken bij de zaalversiering, en het opruimen achteraf.
De bedoeling is om in groep gezellig te tafelen.
Diegenen die zich interesseren voor het koken kunnen uiteraard onder leiding van de chef-kok van dienst hun
kennis aanscherpen en samen de gerechten bereiden.
De 3de ‘Kom ‘s eten’ wordt geleid door Chef-Patissier Goossens, en gaat door op vrijdag 4 maart vanaf 19u30.

Het thema van deze 3de ‘Kom ‘s eten’ : ‘Uitgebreid Dessertenbuffet’.
Plaats van het gebeuren: ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd.
De onkosten van de avond worden verdeeld onder de aanwezige deelnemers.
Het is daarom belangrijk dat wij op voorhand weten hoeveel deelnemers er zullen zijn.
Deelnemers (al dan niet met partner) dienen verplicht in te schrijven vóór 25 februari:
- 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 0495/64.57.96 (Leen) na 20u.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers
(20) bereikt is. Aarzel niet om Leen te contacteren voor bijkomende inlichtingen.

Allerlei.
⇒

Om het Kerststalcomité te steunen dat elk jaar weer de kerststal bij de kerk opstelt, heeft kwb Oosterwijk
tijdens haar eindejaarsactiviteiten (Kerstcafé en Nieuwjaarszangers) een inzamelbox geplaatst waarin
sympathisanten een vrijwillige bijdrage konden stoppen.
Samen met de opbrengst van de jeneverkes die we op 31/12 verkochten in de stal, bracht dit 58 euro op
die overgemaakt werden aan het Kerststalcomité.

⇒

Niet vergeten: vanaf 4 april start bij kwb Oosterwijk weer een nieuwe editie ‘Run for fun’.
Ideaal voor beginnende sporters om op een rustige maar degelijke manier een goede conditie
op te bouwen.
U leest alles hierover in de volgende ‘Kijker’.

