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Je kwb-lidkaart is geld waard !  

 

Bij kwb Oosterwijk proberen we u waar voor uw geld te geven. 
Onze activiteiten vind je terug in deze ‘Kijker’. 
 
Leden die tijdig hun lidgeld hebben vernieuwd, hebben ondertussen  
ook hun Voordelenboekje 2013 ontvangen samen met hun lidkaart. 
 
Maar neem jij ook de tijd om de RAAK te lezen?  
Elke maand vindt u hierin naast talrijke artikels een heleboel  
interessante aankondigingen en voordelen. 
 
 
Een greep uit het aanbod in de RAAK van deze maand: 
 
 

 9/3/2013 -  Opendeurdag ’Samenaankoop elektrische fietsen’ (leden: meer dan 10% korting)  
Hofkwartier 5 in Herentals   
 

 16 en 17/3/2013  -  Fiets en Wandelbeurs (leden: - 2€ met de kortingsbon in de Raak)  
Nekkerhal Mechelen - www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be  
 

 17/3/2013  - Nationale Wandeldag (leden: -0,5 €) 
Vertrek tussen 8u en 15u in Ourodenberg (bij Aarschot 
 

Meer details over deze acties vindt u in uw  RAAK. 

De thema’s voor de eerstvolgende kwb-wijnproefavonden !  

 
Probeer dit jaar zeker eens langs te komen op één van onze wijnproefavonden. 
 
  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.  
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Kwb in beweging: Neem deel aan het kwb Joggingcriterium  

 

De meesten van jullie kennen ongetwijfeld deze formule die reeds vele jaren bij kwb bestaat. 
Verschillende kwb-afdelingen organiseren joggings die onderdeel zijn van een jaarlijks joggingcriterium. 

 
Voor wie? 
Voor iedereen! kwb-joggings zijn niet enkel op prestatie gericht. 
 
Deelnameprijzen 
Niet-leden € 5,   kwb-leden op vertoon van lidkaart € 3,   kinderreeksen € 1. 
 
Criteriumprijs 
Bij elke joggingdeelname kan je je criteriumkaart laten afstempelen.  
Deelname aan 9 van de 25 joggings levert een mooie criteriumprijs op.  
Deelname aan 13 van de 25 joggings geeft recht op een supercriteriumprijs. 
 
Joggingkalender Antwerpen/Limburg 
Deze omvat 25 joggings en geldt tevens als criteriumkaart. 
Je kan deze kalender downloaden van de website van FALOS (www.falos.be)   
 
 

      TIP !       Noteer zeker de jogging van onze kwb-collega’s van St-Jozef Olen. 
                     Zondag 10 maart 2013 -  28ste kwb-jogging en halve marathon  
                     Kinderjogging / 2km / 4,3km / 8,5km / 12,7km / 21,1km  -  info: tel.014/219972 

Aanpassing jaarkalender:  Dè datum van het Bierfestival ! 

 

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen gaat ons Bierfestival door op  
 

Zondag  16  juni  2013. 
 

  Net zoals vorig jaar organiseren wij in de aanloop naar de zomervakantie  
  een Bierfestival in ons kwb-lokaal. 
  Dit jaar voorzien wij een 20-tal weinig bekende Belgische bieren met klinkende namen. 
 
  Licht of donker, zoet of bitter, sterk of slap, … wij zorgen voor een gevarieerd aanbod. 
 
                    We duimen alvast voor aangenaam terrasjesweer ! 

Infoavond en samenaankoop led-verlichting in Tessenderlo 

 
Je dak is geïsoleerd, je hebt nieuwe vensters en je verwarmt zuinig? Goed bezig.  
Maar heb je een idee hoeveel energie je verlichting gebruikt? 
 
Verlichting maakt tussen 15% en 30% uit van je totale energiefactuur. 
Kwb organiseert daarom samen met Philips en HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel)  
infoavonden over duurzame verlichting. Steek je licht op over de meest recente technologie en  
de energiewinst die je kan doen. Grijp je kans en koop Philips led-verlichting aan met maar liefst 50% korting. 
 
Kom naar de infoavond die doorgaat op woensdag 13 februari 2013 
om 20u in de Parochiezaal, Kerkstraat, 3980 Tessenderlo (achter de kerk) 
 
Bijkomende info op www.kwb.be/ledenvoordelen/samenaankoop 


