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‘Kom ’s eten’  op vrijdag 11 oktober om 19u30.       

 
Kwb Oosterwijk organiseert volgende maand weer een avond ‘Kom ‘s eten’  
volgens de traditionele formule. Christel en Bernadette gaan samen met  
de aanwezigen een menu bereiden om de vingers van af te likken. 
 
Deelnemers aan deze avond hebben vrijblijvend de gelegenheid om 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.  
 

 

We maken er deze keer een ‘Spaanse avond’ van. 
 
Wil je deelnemen (al dan niet met partner), schrijf dan op voorhand in 
 
      -  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 014/265744 (Marc en Bernadette) 
 
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 ons te contacteren voor inlichtingen. 

NU
 inschrijven !  

(voor 8 oktober)  

Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap — Word opnieuw lid in 2014  !  

Nu het nieuwe kwb-seizoen van start is gegaan en er weer heel wat activiteiten op stapel staan is het moment 
ook weer daar om het kwb-lidmaatschap te verlengen.   
 
Voor 25 euro is je volledige gezin ook in 2014 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 2014’ eind december in uw bezit hebt. 
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Kom lekker ontspannen met het ganse gezin op zondagmorgen tijdens een gezellige brunch in ons kwb-lokaal. 
Nodig vrienden en kennissen uit, en kom genieten van ons aanbod van warme en koude ontbijtgerechten. 
 
Wij bieden u deze brunch aan voor een zeer democratische prijs, aangepast aan gezinnen met jonge kinderen. 

 kwb-leden betalen 10 euro p.p. en niet-leden betalen 15 euro p.p. 

 kinderen jonger dan 12 jaar kunnen deelnemen voor slechts 2 euro. 
  

Om alles in goede banen te leiden vragen wij om op voorhand in te schrijven vóór 26 oktober 2013 :  

 via een mail naar info@kwboosterwijk.be met vermelding van uw naam en het aantal deelnemers,  
en nadien tijdig het passende bedrag overschrijven op rekening 787-5057044-09 van kwb Oosterwijk. 

 ofwel door onderstaand inschrijvingsformulier samen met de betaling tijdig te bezorgen bij een bestuurslid 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSCHRIJVINGSFORMULIER —–  kwb Brunch — 3/11/2013 
 

Naam en Voornaam : ……………………………………………   Telefoon : ………………… 
 

neemt deel aan de ‘kwb Brunch’met   ……  personen en betaalt …...…  euro. 
 

       (Gelieve dit strookje samen met de betaling te bezorgen aan een kwb bestuurslid vóór 26 oktober! )

 Kwb-wijnproefavonden op 8 oktober en 12 november  

 

           De eerste wijnproefavond van het nieuwe kwb-werkjaar gaat door op 
 

                Dinsdag 8 oktober 2013, om 20u in ons kwb-lokaal. 
 

  
 Iedereen is welkom !  Er is geen voorkennis vereist om te kunnen deelnemen.  
  
 Onze groep varieert elke maand. Gemiddeld hebben we een 15-tal deelnemers. 
 We proeven per avond een 10-tal wijnen.  
  
 De nadruk ligt op het praktisch proeven en beoordelen van wijnen. 
 Deelnameprijs:  kwb-leden 5 euro / niet leden 10 euro. (alle wijnen inbegrepen). 

Zaterdag 19 oktober:  Kom met ons bierbrouwen  

 

Kwb-leden die belangstelling hebben voor de nobele kunst van het bierbrouwen,  
kunnen op zaterdag 19 oktober onze amateur-bierbouwers aan het werk zien. 
 
Ons bestuurslid Dirk zal die dag samen met enkele andere amateur-brouwers  
enkele nieuwe bieren brouwen.  
We bieden jullie de kans om het brouwproces van nabij te volgen. 
  
Afspraak bij Dirk thuis, Zwarte Braak 14, tussen 10u en 16u.  


