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Vrijdag 10 juni — 19u : kwb-Sportcafé en afsluiter ‘Run for Fun 2011’
Op vrijdag 10 juni leggen onze joggers, die reeds sinds april aan hun conditie werken,
hun “5 kilometer-proef” af op het voetbalterrein bij ons kwb-lokaal.
Voor ons is dat de gelegenheid om ons kwb-lokaal om te toveren tot een Sportcafé
waar iedereen welkom is.
Loop je zelf ook graag een stukje, zorg dan dat je in sporttenue bent.
Je kan dan zonder probleem meelopen met de rest.
Ondertussen zorgen wij voor een ‘alcoholvrije’ bar
met een uitgebreid gamma aan gezonde cocktails.
Want na de inspanning volgt de ontspanning,
zodat zowel de atleten als de supporters kunnen bekomen van de emoties.
Iedereen is welkom. Kom dus zeker eens langs in ons ‘kwb-sportcafé’ !

Dinsdag 14 juni 2011 - 20u : kwb wijnproefavond - Breng je wijntje mee !
Onze laatste wijnproefavond voor het grote zomerverlof is ook dit jaar weer een “speciale” versie
waar we iedereen van harte op uitnodigen.
Geen theoretische leerstof meer in juni, maar wel een praktische,
gezellige avond met een smakelijke hapje en lekkere wijn.
Alle deelnemers worden deze keer uitgenodigd
om zelf een flesje wijn mee te brengen
dat we samen in groep kunnen proeven.
Voor de drank rekenen we dus op onze deelnemers,
voor het hapje zorgt ons kwb-team.
Op die manier gaan er ongetwijfeld een heleboel lekkere wijntjes
de revue passeren en tegelijkertijd hoor je van de anderen
wat ze vinden van uw wijn.
Afspraak om 20u in ons kwb-lokaal !
Je bent natuurlijk niet verplicht om wijn mee te brengen.
Zij die een flesje bijhebben nemen gratis deel aan de wijnavond.
De anderen betalen de normale deelnameprijs: Kwb-leden 5 euro / niet-leden 8 euro.
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Zaterdag 11 juni vanaf 16u — Kwb bakt ze weer bruin op het schoolfeest
Naar jaarlijkse gewoonte vindt u ons binnenkort weer achter de barbecue bij het jaarlijks schoolfeest
van de Basisschool in Oosterwijk.
Niet alleen kwb-bestuursleden maar ook kwb-leden zijn elk jaar weer van de partij
om enkele honderden satés, kippenbillen en barbecueworsten te bakken
voor de leerlingen, ouders en andere bezoekers van het schoolfeest.
Vele handen maken het werk licht.
Heb je interesse om een kwb-handje toe te steken bij de barbecue?
Laat het ons dan zeker weten. We kunnen alle hulp gebruiken.
Tel: Leen - 0495/645796 (na 19.00 uur)

Planningsvergadering op 4 juli : Stel samen met ons de kwb-kalender op!
Tijdens Onze jaarlijkse planningsvergadering is één van de belangrijkste momenten van ons kwb-werkjaar.
Hier bespreken wij allerhande kwb-activiteiten, en stellen wij de nieuwe kwb-kalender op voor 2011-2012.
De vorige jaren kon ons bestuur rekenen op de aanwezigheid van een aantal kwb-leden die hun persoonlijke
nieuwe ideeën kwamen toelichten, of die graag een handje wilden toesteken tijdens het volgende werkjaar.
Ook dit jaar hopen we weer dat sommigen onder jullie zich geroepen voelen om mee te vergaderen.
•
•
•

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 maandag 4 juli (19u) in ons kwb-lokaal.

We voorzien een hapje en een drankje, dus gelieve op voorhand te verwittigen als je deelneemt.
Tel: Leen - 0495/645796 (na 19.00 uur)

