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kwb Oosterwijk
September komt eraan…
Net voor de vakantieperiode hebben we
de koppen weer bij mekaar gestoken
tijdens onze jaarlijkse ‘Planningsvergadering’.
Het resultaat is weer een goedgevulde
kwb-agenda, met talrijke activiteiten.

Noteer onze kwb-activiteiten
alvast in jullie agenda !

we gaan er weer tegenaan !
JAARKALENDER KWB-OOSTERWIJK 2013 - 2014

2013 SEPTEMBER 10 Bierproeven
OKTOBER

8 Wijnproeven
11 Kom ‘s eten: Spaanse avond
19 Zelf bier brouwen

NOVEMBER 3
12
23
-

Kwb Brunch
Wijnproeven
Zaklampentocht
Samenaankoop potgrond

DECEMBER

De Sint op bezoek in de school
Wijnproeven
Kom ‘s eten: Kerstmenu
Kerstcafé bij de Fox
Nieuwjaarszangers

2014 JANUARI

5
10
20
28
31

14 Wijnproeven

FEBRUARI

11 Wijnproeven
14 Kom ‘s eten: Valentijn

MAART

11 Wijnproeven
22 Lenteparty

APRIL

2
4
8
18

MEI

11 Bierfestival
13 Wijnproeven
- Samenaankoop mazout

JUNI

7
9
10
30

Start to Bike: wekelijks op woensdag
Paashazen op bezoek in de school
Wijnproeven
Kom ‘s eten: Visfestijn

Tappen op het schoolfeest
Lekkerbekkentocht
Wijnproeven
Planningsvergadering 2014-2015

September 2013

afdeling OOSTERWIJK
10 september 2013 : Start van onze maandelijkse proefavonden !
Zoals reeds enkele jaren het geval is wordt ons nieuwe
kwb-werkjaar opnieuw ingezet met een super-gezellige

WE
S

Bierproefavond !
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Wij voorzien voor die avond weer verschillende speciale
bieren die we in groep gaan proeven en beoordelen.
Iedereen is welkom.
Net zoals bij het wijnproeven bedraagt de deelnameprijs voor
kwb-leden 5 euro. (Voor niet-leden 10 euro).
Vooraf inschrijven is niet nodig. Afspraak om 20u in ons kwb-lokaal, Schuurveldstraat - Oosterwijk
Wenst u nog bijkomende informatie? Tel. Dirk Thijs - 014/262824.

Gezocht

m/v
met talent
U bent
ambitieus en creatief
perfect tweetalig (Nederlands / Oosterwijks)
een geboren leider
af en toe 'goed zot'
U heeft
kaas gegeten van team-spirit
een pak doorzettingsvermogen
zin voor verantwoordelijkheid en plezier
een neus voor ‘organiseren’
U wil
uw wereld veranderen
uw horizon verruimen
uw eigen geniale ideeën uitwerken
iedereen leren kennen ook al zitten er rare tisten tussen...

Wij hebben 'hét' voor u !
De vrijwilligersjob van je leven…
bij kwb Oosterwijk !
Heb je zin om mee te werken in ons kwb-bestuur?
Laat het ons dan zeker weten!
Stuur een mailtje naar info@kwboosterwijk.be
of contacteer één van onderstaande bestuursleden:
Rudi: 014 265657
Marc: 014 265744
Martin: 014 261272
Dirk: 014 262824
Wij geven u graag volledig vrijblijvend alle info.

