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Allerlaatste herinnering !!     Hernieuwing kwb-lidmaatschap 2014 

 

Misschien nog vergeten 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. 
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Zaterdag 28 december:    Kom naar ons kwb-kerstcafé !  

Tussen kerst en nieuwjaar organiseert kwb-Oosterwijk weer een kerstcafé. 
We doen een warme oproep naar alle kwb-leden, sympathisanten en dorstigen  
om zeker even langs te komen en iets te komen drinken.   

 

Op zaterdag 28 december van 18u tot 23u  
 

kan je ons vinden in de kerststal op het terras bij café de Fox.  
 
Daar staat onze kwb-ploeg klaar om er een gemoedelijke  
praatbarak van te maken, en samen een gezellige aanloop  
te nemen naar de eindejaarsfeesten. 
De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de organisatie  
van onze kwb-activiteiten volgend jaar. 
 
De zaterdag tussen Kerst en Nieuwjaar is voor velen onder ons 
een dag om gaan te winkelen en nieuwjaarsaankopen te doen,  
maar jullie vinden ‘s avonds ongetwijfeld wel even tijd om langs 
te komen en samen met ons een gezellig pintje te drinken. 
 
Of hoe het spreekwoord zegt:  
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. 
 
 

Santé ! 

31 december: Warme choco voor alle nieuwjaarszangertjes in de kerststal  !   

 
Net zoals de vorige jaren zal kwb-Oosterwijk op 31 december alle kinderen die 
nieuwjaar gaan zingen gratis warme chocomelk aanbieden.   
 

Rudi en Hugo zijn paraat in de kerststal op het kerkplein vanaf 9u30. 

 
Ouders en sympathisanten zijn meer dan welkom  
voor een warme chocomelk of voor een jeneverke aan een  
democratisch prijsje.  
 
Wij danken alvast het Kerststalcomité van Oosterwijk   
voor het ter beschikking stellen van de kerststal ! 
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‘Kom ’s eten’  !     

 

Kwb Oosterwijk organiseert in december 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 kerstmenu 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 20 december vanaf  

19u30. 
 
 Schrijf in (al dan niet met partner) vóór 13 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 bijkomende inlichtingen. 

 

Kwb-wijnproefavonden.  

          

Data en thema’s voor de eerstvolgende wijnproefavonden: 
 
    10 dec 2013:  Feestwijnen  
    14 jan 2014:   Hoger/Lager wijnkwis  
    11 feb 2014:   Spanje  
 
Afspraak telkens om 20u in ons kwb-lokaal.     
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.   
     
Deelname: kwb-leden  € 5  / niet-leden € 10.              Info: tel. 014/265744  (Marc) 

Agenda allerlei   

 

 ACW Westerlo richt op vrijdagavond 20 december 2013 om 20u een Vredesconcert ‘PACEM’ in. 
Het concert, een verzameling van liederen en kerstverhalen, gaat door in de kerk van zusters H.Graf in 
Tongerlo. Reservatie: eugeen.van.kerckhoven@skynet.be, of telefonisch: 0497 28 18 14 
 

 De kwb-afdelingen Zoerle-Parwijs, Voortkapel en Tongerlo houden een reeks ‘Bewogen vertellingen’.  
Op dinsdag 28 januari 2014 om 20u ontvangen zij Luc Cortebeeck,vice-voorzitter van het internationaal  
vakverbond, in zaal PALOK in Voortkapel. 


