
Herinnering:  Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap ! 

Vorige maand hebben we het reeds aangekondigd: het is weer het moment om het kwb-lidmaatschap voor een 
jaar te verlengen.   
 
Voor 25 euro is je volledige gezin ook in 2013 weer gedurende een heel jaar lid van kwb-Oosterwijk. 
 

 Je ontvangt maandelijks onze Kijker en de Raak 

 Je gezin kan aan verminderde prijs deelnemen aan onze kwb-activiteiten 

 Je kan als kwb-lid voordelig het kwb-lokaal huren. 

 Met je kwb-lidkaart kan je korting krijgen bij allerlei evenementen, en geniet je van de speciale acties. 
 

 

Twijfel niet, en stort vóór eind november 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk 
 

              Vergeet zeker je naam en adres niet te  
              vermelden bij de ’mededeling’ op de overschrijving. 
 
              Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe  
              ‘kwb-lidkaart 2013’ eind december in uw bezit hebt. 
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                                         kwb  Oosterwijk 

 www.kwboosterwijk.be   —   e-mail:  info@kwboosterwijk.be   —    Bankrekening: DEXIA 787-5057044-09 

Kwb Zaklampentocht — zaterdag 24 november 2012  

 

(Opgelet:  Vroeg startuur !   Vrij vertrek tussen 18u en 19u aan het kwb-lokaal)  
 
Deze maand gaat onze jaarlijkse kwb-zaklampentocht weer door. 
Bertje Van de Kaaweebee hiernaast kijkt er weer naar uit!  
 
De voorbije jaren mochten we telkens meer dan 100 deelnemers  
verwelkomen. 
 
Er zullen ook dit jaar weer een aantal verrassingen zijn in het bos.  
En het zal ook wel een beetje griezelig worden... maar niet teveel.  
De tocht is niet te lang zodat ook kinderen gemakkelijk kunnen  
meestappen.  
 
Deelnameprijs is 1 euro. 
 
Daarvoor krijg je onderweg zoals elk jaar warme soep en frisse  
chocomelk. 
Voor de koulijders voorzien we jeneverkes aan een schappelijke prijs. 
 
In ons kwb-lokaal kunnen hongerige wandelaars achteraf nog hotdogs 
kopen en gezellig bijpraten bij pot en pint. 
 
Tot dan ! 
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Noteer nu reeds in uw agenda   

 

 Zaterdagavond 29 december —  ‘Kwb Kerstcafé’ in de kerststal bij café de Fox ! 
 

 Maandag 31 december —  ‘Nieuwjaarszangertjes’ in de kerststal op het kerkplein ! 

‘Kom ’s eten’  !   

 
Kwb Oosterwijk organiseert volgende maand weer een avond ‘Kom ‘s eten’ volgens de traditionele formule. 
Onze enthousiaste hobbykok van dienst, Bart Blancquaert, zal de leiding van de keuken op zich nemen  
en samen met de aanwezigen een menu bereiden om de vingers van af te likken. 
 
Deelnemers aan deze avond hebben vrijblijvend de gelegenheid om Bart een handje toe te steken bij het  
koken. Maar je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, want gewoon deelnemen en er samen een gezellige avond  
van maken is het hoofddoel.  
 

‘Kom ‘s eten’ gaat door op vrijdag 14 december - 19u30. 

 
Wil je deelnemen (al dan niet met partner), schrijf dan in vóór 8 december: 
 
    -  via een mailtje naar ons kwb-mailadres:  info@kwboosterwijk.be  
        met duidelijke vermelding ‘kom ‘s eten’ + naam + aantal deelnemers 
 
    -  of door even te telefoneren naar 014/262824 (Dirk, 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 Dirk te contacteren voor inlichtingen. 

Kwb-wijnproefavonden op 6 november en 11 december  

          

Telkens om 20u in ons kwb-lokaal.     
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.   
     
Deelname: kwb-leden  € 5 en niet-leden € 8.        Info: tel. 014/265744  (Marc) 

  Tip:  

  Kwb Herentals organiseert een filmavond ‘Groenten uit Balen’  
  op vrijdag 18 januari 2013 - 19u30 in filmzaal kOsh Herentals (Scheppersstraat 9) 
 
  Inkom: 5 euro.   Inlichtingen en inschrijvingen: kwbherentals@hotmail.com 


