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WESTELS  BIERFESTIVAL 

Kom meer dan 70 verschillende bieren proeven !!! 
 

 

Zondag 17 juni 2012 
 

van 14u tot 20u 
Kwb-lokaal Schuurveldstraat 

Oosterwijk  

17 juni 2012 :    1ste ‘Westels Bierfestival’ in Oosterwijk 

De amateur-bierbrouwers die vorig jaar het Bertjesbier leverden voor ons kwb-ledenfeest, liepen al geruime tijd 

met het idee rond om in Oosterwijk een groot bierfestival te organiseren. 
 

Dit jaar is het zo ver!   
 

Op zondag 17 juni wordt ons kwb-lokaal omgevormd tot een paradijs voor de bierproevers.  

Meer dan 70 bieren kunnen die dag worden gedegusteerd. 

Tussen deze bieren uiteraard bieren van hoge en lage gisting, waaronder verschillende trappistenbieren  

en allerlei streekbieren. 

 

We verwachten bezoekers van overal, maar wie zeker niet mogen ontbreken zijn onze eigen kwb-leden. 

Noteer deze datum dus zeker in uw agenda! 



    
 

                                               afdeling OOSTERWIJK 

            Juni 2012 

Dinsdag 12 juni 2012 - 20u :  kwb wijnproefavond   -  Breng je wijntje mee !  

   

Onze laatste wijnproefavond voor het grote zomerverlof is ook dit jaar  

weer een “speciale” avond waar we iedereen van harte op uitnodigen. 
 

Deelnemers worden uitgenodigd  om zelf een flesje wijn mee te brengen  

dat we samen in groep kunnen proeven.  
 

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.        

Zaterdag 9 juni 2012 vanaf 16u — Barbecue op het schoolfeest 
 

Naar jaarlijkse gewoonte vindt u ons binnenkort weer achter de barbecue bij het jaarlijks 
schoolfeest van de Basisschool in Oosterwijk.  
 
Heb je interesse om een kwb-handje toe te steken bij deze barbecue?  
Laat het ons dan zeker weten.  

Planningsvergadering op 2 juli :  Stel samen met ons de kwb-kalender op! 

 

 

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 2012-2013.  
 

Elk jaar zijn er kwb-leden die meedoen. Nieuwe ideeën en suggesties hebben we nooit genoeg.  
 

Zin om mee te doen? Noteer dan zeker ‘maandag 2 juli - 19u - kwb lokaal‘   in uw agenda ! 
We voorzien een hapje en een drankje, dus gelieve op voorhand te verwittigen als je deelneemt. 
Tel: Marc - 014/265744. 

Sfeerbeelden van de voorbije ‘Kom eens eten’. 


