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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. 

Kwb Oosterwijk wenst u en uw familie  
een gezond en vreugdevol 2013 ! 

 
Als lid van kwb-Oosterwijk kiest u voor een Oosterwijkse vereniging die ook  
in 2013 weer een aantal boeiende activiteiten organiseert.  
Elke maand (behalve in het zomerverlof) ontvangt u de ‘KIJKER’ met daarin  
alle informatie van onze plaatselijke vereniging. 
 
In jullie enveloppe vinden jullie ook de nieuwe kwb-lidkaart 2013  
en het kwb voordelenboekje 2013.  
Als kwb-lid kan u namelijk het hele jaar door  
van allerhande interessante voordelen genieten.  
 
Het is zeker de moeite waard om dit eens rustig  
door te nemen en er uw profijt uit te halen.  

‘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.  
 
Deelnemers hebben vrijblijvend de gelegenheid om een handje toe te steken in de keuken of de zaal.  
Maar je hoeft zeker geen keukenprins(es) te zijn. Samen een gezellige avond hebben blijft ons hoofddoel.  
 
 

‘Kom ‘s eten’ gaat door op vrijdag 8 februari 2013 - 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  
        014/262824 (Dirk, na 19u) 
 

De kosten van de avond worden evenredig  
verdeeld over de aanwezigen. 
 
De inschrijvingen kunnen vroeger worden 
stopgezet als het maximum aantal   
deelnemers bereikt is.  
 
Aarzel niet om Dirk te contacteren voor  
meer inlichtingen. 
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De thema’s voor de eerstvolgende kwb-wijnproefavonden !  

 
Van januari tot juni kunnen jullie weer elke maand deelnemen aan de kwb-wijnproefavonden.  
De voorbije jaren konden wij reeds rekenen op een 30-tal geïnteresseerden, en gemiddeld zijn er  
elke wijnproefavond een 15-tal van hen aanwezig om te proeven. 
 
Heb je nog niet deelgenomen?  
Probeer dan in 2013 zeker eens langs te komen en maak kennis met onze enthousiaste wijnliefhebbers. 
 
Hierbij alvast de thema’s die de komende maanden aan bod komen:  

 
 Dinsdag 8  januari 2013:    “Wijnen onder 5 euro” 
 

  Dinsdag 12 februari 2013:  “Topdegustatie:  Bordeaux-wijnen van 2005 en ouder“  
       

 Dinsdag 12  maart 2013:    “Argentinië en Chili”  
 

  Dinsdag 9 april 2013:         “Portugese wijnen”  
    

 Dinsdag 14 mei 2013:         “Kelderrestjes” 
 

  Dinsdag 11 juni 2013:         “Wijnafsluiter: Breng je eigen wijntje mee”       
   

 
Wat 
Onze wijnproefavonden zijn gericht op 
het praktisch proeven van wijnen.  
Gemiddeld worden een 8 à 10-tal wijnen  
geproefd per avond. 
 
Waar en wanneer 
Het wijnproeven gaat door in ons  
kwb-lokaal in de Schuurveldstraat. 
We starten telkens om 20u. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
Kostprijs 
Kwb-leden: 5 euro / Niet leden: 10 euro  
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen.  
 
Info 
Tel. Marc 014/265744. 

Aanpassing jaarkalender:  een nieuwe datum voor het Bierfestival ! 

 

  Noteer nu reeds in uw agenda: 
 
  Het Bierfestival dat wij in onze jaarkalender hadden voorzien op zondag 14 april  
  wordt verschoven naar  
 

                            Zondag 5 mei 2013 
 

  Meer details hierover in de de volgende Kijker. 
 

“Chateau Pétrus zeg je ? Dan zou ik het gewoon laten zitten…”  


