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NIEUW :  1ste ‘Kwb Ledenparty’ op 10 maart 2012 - 19u 

Dit jaar starten we met een totaal nieuwe formule die ons traditioneel Ledenfeest vervangt: de ‘Kwb Ledenparty’.    

Met deze nieuwe ‘luchtige’ formule willen we een antwoord bieden op een aantal verzuchtingen van onze leden. 

We leggen minder de nadruk op de vorm en de tradities, en kiezen resoluut voor gezelligheid en ambiance. 

 

‘Back to the roots’ : terug naar ons knus kwb-lokaal ! 
 

‘Winter Barbecue’ : lekker, en gezelligheid troef ! 
 

‘Thema: Colors’ : wij verwachten iedereen in de meest kleurige outfit ! 
 

‘Color Party’ :  het kan niet snel genoeg party-time zijn. Vanaf 22u vliegen we er al in ! 
 

‘DJ Harley’ : andere DJ, andere stijl, … ambiance voor iedereen ! 

 

Bij een luchtige formule hoort uiteraard ook een luchtige prijs. 

Voor 15 euro kan je de hele avond praten, eten, drinken, fuiven en dansen. Alles inbegrepen. 

 

Op dit jaarlijks hoogtepunt komen onze leden van kwb Oosterwijk steeds op de eerste plaats.  

U en uw partner vinden de uitnodiging voor de ledenparty in de enveloppe bij deze Kijker. 

 

En na de positieve reacties van vorig jaar kunnen jullie ook dit jaar weer 2 niet-leden  
meebrengen naar het feest, onder het thema ’Nodig ook je vrienden uit’. 
Zij betalen slechts een weinig meer, namelijk €20. 
 
Inschrijven kan tot 1 maart 2012.    

  

‘Kwb Ledenparty’ verschuift naar zaterdag 10 maart 2012   ! ! 

 

En dan niet te vergeten …  

DÉ uitdaging van de avond:  Hoe kleuriger, hoe fleuriger !  

 

Wie gaat er het kleurrijkst gekleed? 

Die avond heb je de kans om je fantasie de vrije loop te geven,  

en je tot een tweede Walter Van Beirendonck te kronen. 

 

Probeer onze Bobby hiernaast te overtreffen  

en verbaas jan en alleman met uw meest gedurfde outfit !   

 

Doen ! 
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VELT - Cursus biologisch tuinieren:  Gratis voor leden van kwb Oosterwijk  

Velt-Middenkempen richt een cursus in voor iedere liefhebber die wil beginnen met biologisch tuinieren.  

Het is een geïllustreerde voordrachtenreeks gespreid over 4 lessen en gegeven door ervaren tuinier – lesgever 

en schrijver van talrijke artikelen rond dit onderwerp, Lieven David.  
 

Volgende onderwerpen worden besproken; 
 

Les 1. 09.03.2012 Bodemleer: waaruit bestaat je grond, en wat zijn de praktische  

toepassingen hiervan in je moestuin? Er worden een paar bodemtests gedaan. 

 

Les 2. 06.04.2012 De netwerken onder en boven de bodem:  

beestjes groot en klein. We maken ook een insectenhotel. 

 

Les 3. 27.04.2012 Bodembewerking : klassieke en alternatieve manieren om je grond te bewerken. 

 

Les 4. 11.05.2012 Bemesting en vruchtafwisseling: de juiste voeding en een goed teeltplan zijn  

een goede start voor elke groente. 
 

Leden van Velt en ook leden van kwb Oosterwijk kunnen gratis deelnemen.     

Anderen betalen €10 voor de 4 lessen. 
 

Aanvang 20u.  Einde 22u30. Plaats: kwb lokaal Oosterwijk. 

 

Vooraf inschrijven is verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt !! 

Inschrijven bij VELT via het nummer 014517673, of via mail aan hermanblanche.rombouts@pandora.be. 

Meer info: http://sites.google.com/site/veltmiddenkempen/ 

Openluchtspektakel "de Merodes" 2012  

Van 16 tot 28 mei kan je aan de twee kastelen van Westerlo gaan kijken naar ‘Openluchtspektakel de Merodes’,  

een organisatie van de gemeente Westerlo. Honderden enthousiaste vrijwilligers zijn de drijvende kracht van het 

project. De kwb-afdelingen van Westerlo hebben besloten om zich in te zetten aan de ticketcontroles.  

Aan kwb-leden die interesse hebben om mee te helpen bij deze ticketcontrole, wordt gevraagd om zich  

rechtstreeks in te schrijven via het e-loket van de gemeente Westerlo. 

http://www.westerlo.be/primaire-links/e-loket/openluchtspektakel-de-merodes 

Kwb-wijnproefavonden die je zeker niet mag missen!  

Onze volgende wijnproefavonden gaan door op dinsdag 13 maart 2012 en dinsdag 10 april 2012,  

telkens om 20u in ons kwb-lokaal.    

Leden € 5 / niet-leden € 8. (wijnen inbegrepen). Info? Tel. Marc 014/265744. 

Allerlei  

 KAV Oosterwijk nodigt uit tot een dansavond met alround muziek van AMICI. 

3 maart 2012 - ‘t Klokkenhof Oosterwijk - 19u30.  Inkom € 4,  VVK  € 3.  Info: 014/265844. 

 ACV, i.s.m. kwb, KAV, CM en ACW, organiseren een ‘Beurs voor alleenstaande ouders’  

op zaterdag 18/02/2012 van 13.30u tot 18.00u in het Ontmoetingscentrum in Zoerle Parwijs.  
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