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Allerlaatste herinnering !!     Vernieuwing kwb-lidmaatschap 2012 

Er nog niet aan gedacht om je lidgeld te betalen?   
 
Stort dan vandaag nog 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk. 
 
Wij brengen je inschrijving dan zo snel mogelijk in orde. 
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19 januari 2012 — 20u :  Samen naar “Groenten uit Balen”  !   

Zin in een avondje uit?  Kom dan op 19 januari 2012  met ons mee naar “GROENTEN UIT BALEN”   !  

 

Verhaal  

  “ Germaine is 18 jaar in 1971. Ze woont in een arbeiderswijk in de 

    Kempen en droomt van een beter leven. Dan breekt een wilde  

    staking uit op de fabriek van haar vader die 9 weken zal duren  

    en het leven van alle betrokkenen drastisch zal veranderen.” 
 

Dit perfecte filmavondje start om 20u in de Cinema van Geel.  
Kaarten worden in groep aangekocht zodat we bij elkaar kunnen zitten en 
van groepskorting kunnen genieten.  
 

Gaan jullie graag mee ?  
Laat het dan vóór 10/1/2012 weten aan Leen Goossens 
       - via mail naar  leengoos@hotmail.com  
       - of bel op GSM 0495/64 57 96 na 19.00 uur 
 

Duidelijk vermelden bij de inschrijving:  
   “GROENTEN UIT BALEN   +  aantal personen   +   wel of niet met eigen vervoer”   
 

Praktische info volgt na inschrijving  
 
     Groe(n)ten vanwege kwb Oosterwijk  

Onze allerbeste wensen voor 2012 !  
Kwb Oosterwijk wenst aan iedereen een fantastisch jaar,  
vol vreugde en vriendschap, en een goede gezondheid. 

 
Door lid te worden/blijven van kwb-Oosterwijk heeft u opnieuw gekozen voor een Oosterwijkse vereniging die 
ook in 2012 garant staat voor boeiende activiteiten. 
 
In jullie enveloppe vinden jullie naast de nieuwe kwb-lidkaart 2012 ook het kwb voordelenboekje 2012. 
Als kwb-lid geniet u hiermee van allerhande interessante voordelen.  
 
Zeker de moeite waard om eens rustig door te nemen en er uw profijt uit te halen.  

Het kwb-kerstcafé bij de FOX was aan zijn 2de editie toe... 

Het was de „place to be‟ op 28/12/2011.   
Ambiance was geen probleem en er was genoeg vuurwater om de dorstigen 
te laven ….  
 

Het geheel werd ondersteund door sfeermuziek en prachtige backing vocals: 
“valse katers en kattinnen” die het niet konden laten van luid mee te zingen.  
 

Een initiatief dat uitgegroeid is tot een leuke jaarlijkse traditie.  Alhoewel ik 
overtuigd ben dat sommigen de dag nadien wel iets tegen de koppijn hebben 
moeten nemen!    
         Tot volgend jaar ! 
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‘Kom ’s eten’  !    De inschrijvingen voor de 3de editie zijn gestart ! 

Kwb Oosterwijk organiseert in februari alweer een avond „Kom „s eten‟ volgens de traditionele formule. 
Onze enthousiaste hobbykok van dienst is deze keer Paul Bax. 
 
Deelnemers hebben vrijblijvend de gelegenheid om Paul een handje toe te steken bij het koken.  
Maar je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, want gewoon samen een gezellige avond hebben is ons hoofddoel.  

 

‘Kom ‘s eten’ gaat door op vrijdag 10 februari 2012 - 19u30. 
  

Deelnemers (al dan niet met partner) dienen verplicht vooraf in te schrijven  
  

    -  via een mailtje naar ons kwb-mailadres:  info@kwboosterwijk.be  
        met duidelijke vermelding „kom eens eten‟ + naam + aantal deelnemers 
 
    -  of door even te telefoneren naar 0495/645796 (Leen, na 19u) 
 

 De kosten van de avond worden evenredig gedeeld door de aanwezigen. 
 De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal 
 deelnemers bereikt is. Aarzel niet om Leen te contacteren voor inlichtingen. 

...en zoals beloofd een klein verslag van onze kersteditie van "kom „s eten".  

Jos De Backer was nog niet gearriveerd of hij stond al in de keuken ten behoeve van de voorbereidingen voor  

Gentse Waterzooi, Duivelse Ribbekes. De IJsroom met Garnituurtje bleef nog even in de koelkast. 

Na deze voorbereidingen kwamen de koks en kokkinnen van dienst in actie.  

Zij sneden de groenten, maakten bouillon, dekten de tafel en deden de afwas.  

Door een tekort aan gaartijd voor de aardappelen ging er even iets mis,  

maar uiteindelijk kwam het goed. 

Jos, kok van dienst, bleef de rustigheid zelve en werkte rustig verder aan de  

afwerking om er een heus kerstfestijn van te maken.  

Daarna kwam de start van het diner met het serveren van de verschillende  

heerlijke gerechten en het drinken van een passende rode wijn.   

            

         De foto's spreken voor zich! 

 

 Kwb-wijnproefavonden die mag je zeker niet mag missen!  

         Dinsdag 10  januari 2012:     “Thema-avond: Wijnen onder 5 euro” 

         Dinsdag 7  februari 2012:      “Thema-avond: Lelijke etiketten“           
 

 Om 20u in ons kwb-lokaal.   Leden € 5 / niet-leden € 8. (wijnen inbegrepen).      Info? Tel. Marc 014/265744. 


