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‘Kom eens eten’  !    Schrijf nu in voor de editie van 20 april 2012. 

 

Kwb Oosterwijk organiseert in april alweer een avond ‘Kom eens eten’ volgens de traditionele formule. 
 
Tijdens de vorige editie van “kom eens eten” die doorging op 10 februari  
zat de sfeer er weer goed in.  
 
De regelmatige deelnemers weten ondertussen dat ze naast eens culinair 
verwend worden ook de kans hebben om bij te praten met elkaar.  
De successleutel van deze activiteit is ook de gezellige aankleding en  
decoratie van de tafel want het oog wil ook wat.  
 
Met andere woorden deze  avond voldoet steeds aan onze verwachtingen: 
we slagen er iedere keer opnieuw in er een gezellig samenzijn van te maken! 
 
Het kwb-bestuur wil jullie langs deze weg allemaal bedanken voor de grote 
inzet en moeite die jullie iedere keer weer doen!   
Daarbij een dikke pluim voor de gastkok van dienst vorige keer, Paul Bax,  
die zich formidabel inzette om ons allen alweer een fantastische culinaire  
verwenavond te bezorgen! 
 
 

Ondertussen wordt het hoog tijd om in te schrijven voor de volgende ‘Kom eens eten’. 

Bij deze editie zal Jos De Backer instaan voor de verschillende bereidingen van de avond en hij hoopt dat  

enkele enthousiastelingen hem een handje willen toesteken bij het koken.  

Geheel vrijblijvend uiteraard.  

Maar je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, want gewoon samen een gezellige avond hebben is ons hoofddoel.  
 

‘Kom eens eten’ gaat door op vrijdag 20 april 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 bijkomende inlichtingen. 

Inschrijven  

vóór 14 april !! 
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Voor uw agenda ! 

 

28 MEI 2012  -   3de kwb Lekkerbekkentocht  
 

Fietsen en smullen met heel het gezin. 
 

17 JUNI 2012  -   Westels Bierfestival  
 

Onze nieuwe kwb-activiteit vanaf dit jaar. 
Kom meer dan 70 verschillende bieren proeven !  

  Onze volgende wijnproefavonden gaan door op ... 

 

dinsdag 10 april 2012  
 

dinsdag 8 mei 2012  
 

   telkens om 20u in ons kwb-lokaal.    Kwb-leden betalen  € 5,  niet-leden betalen € 8.  

   Info?   Tel. Marc 014/265744. 

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

De VELT-cursus biologisch tuinieren is vorige maand van start gegaan met een eerste les waar een 30-tal  

geïnteresseerden aan deelnamen. 

Indien u deze eerste les heeft gemist kan u zich eventueel nog inschrijven voor de komende lessen. 
 

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. 

 

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

Leden van kwb Oosterwijk kunnen gratis deelnemen maar  vooraf inschrijven is verplicht. 

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

Een blik op ons kwb-lokaal:   Herinrichting van de keuken.  

De voorbije maand hebben we enkele belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van de keuken in ons  

kwb-lokaal te verhogen. Zij die ons kwb-lokaal huren en de keuken gebruiken zullen dit zeker appreciëren.   

 

 Er werden bijkomende kasjes geplaatst om het keukenmateriaal stofvrij in op te bergen. 

 Daarnaast werden er 2 nieuwe dampkappen gehangen en werden de oude werktafels 

 vervangen door één grote werktafel in inox waarop professioneel kan worden gewerkt. 
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