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Kwb Ledenparty op zaterdag 22 maart 2014  

 
Deze maand doen we de jarenlange feesttraditie van onze kwb-afdeling weer eer aan met de organisatie van onze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U mag als trouw kwb-lid zeker niet ontbreken op deze jaarlijkse afspraak met al onze leden. 
 
Alles kan, niets moet !   Alles à volonté... 
 
Dit jaar wordt het een ledenparty in de stijl van ‘alles kan - niets moet’. 
U komt wanneer uw wil, en u vertrekt wanneer u wil.  De deuren zijn open vanaf 19u. 
 
Wij zorgen voor :  

 een warm en gezellig kwb-lokaal  

 doorlopend popmuziek uit de eighties, nineties en noughties 

 doorlopend belgische frit à volonté 

 doorlopend drank à volonté  
 
Deelnemen kost echt geen geld: slechts 10 euro per persoon.  
Enige voorwaarde is dat u ons op voorhand laat weten dat u meedoet, zodat wij gericht aankopen kunnen doen. 
 
Nodig ook enkele vrienden uit ! 
 
De naam zegt het zelf: onze ‘Kwb Ledenparty’ is voorbehouden onze Kwb-leden.  
Maar net als vorige keer mag u ook deze keer weer 2 niet-leden uitnodigen om mee te vieren! 
 
Vergeet niet in te schrijven! 
 
Vul onderstaand invulstrookje in en bezorg het ons ten laatste tegen 17 maart. 

Of stuur een mailtje naar onze kwb-mailbox info@kwboosterwijk.be  met vermelding van uw 
naam en het aantal personen. 
Betalen gebeurt ter plaatse. 

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER —–  kwb Ledenparty —  22/03/2014 
 

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

komt naar de ‘Kwb Ledenparty’ op 22 maart met   ……  personen . 
 

                                               (Gelieve dit strookje tegen 17 maart te bezorgen aan een kwb bestuurslid)  



    

 

                                              afdeling OOSTERWIJK 

     Maart 2014 

‘Start To Bike’:  vanaf 2 april wekelijks op woensdag (19u - kwb-lokaal) 

 
 Volgende maand start Kwb Oosterwijk met het nieuw  sportief  
 initiatief : ‘Start to Bike’.  
  
 Het doel van dit initiatief: 
 op een 10-tal  weken een basisconditie opbouwen die toelaat  
 om sportieve fietstochten van +- 50km te maken. 
 
 Tijdens de infoavond ‘Al fietsend in topconditie’ die vorige maand  
 doorging in ons kwb-lokaal, hebben zich reeds een aantal  
 deelnemers gemeld die deze sportieve uitdaging willen aangaan.  
  
 Onze ‘Start to Bike’ is gericht op sportief fietsen. 
 Dit betekent dat de nadruk niet alleen op uithouding, maar ook 
 een beetje op snelheid ligt. 
 

We starten de eerste week aan 15km/h, en gaan de snelheid van week tot week verhogen tot ongeveer 20km/h. 
Daarna gaan we langzaam de afstand verhogen. Ideaal is dat de deelnemers wekelijks buiten de groepsrit ook 
nog 1 à 2 keer zelf gaan fietsen om optimaal de conditie op te bouwen. 
Tegen begin juni willen we er in slagen om 50km te fietsen aan een gemiddelde snelheid van 20km/h. 
 
Wat heb je nodig om mee te doen?  
- een (sport)fiets die een beetje gericht is op snelheid (hybride fiets, fitness-bike, mountainbike, koersfiets...)  
- sportieve kledij, en een fietshelm 
- drank voor onderweg 
- een hartslagmeter, indien je er een hebt 
 
Doe je mee?  
 
Dan verwachten we u voor onze eerste rit op 

2 april om 19u aan ons kwb-lokaal.  
 
Heb je nog vragen?  
Tel: 014/265744  (Marc)   

Kwb-wijnproefavonden. 

 
Het wijnproeven gaat door in ons kwb-lokaal. 
We starten telkens om 20u.  
Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
Kwb-leden: 5 euro / Niet leden: 10 euro.  
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen.  
 
Info: Tel. Marc 014/265744. 

   

 Dinsdag 11 maart 2014:    “Wijnen van de Wijnzaak” 
 

  Dinsdag 8 april 2014:        “Spaanse wijnen (2)“  
    

 Dinsdag 13 mei 2014:       “Bezoek aan een wijndomein”  
 

  Dinsdag 10 juni 2014:       “Breng je eigen wijntje mee”       

‘Kom eens eten’ op vrijdagavond 18 april - 19u:  schrijf nu al in.  

 
De volgende editie van ‘Kom eens eten’ staat in het teken van ‘visgerechten’. 
 

U kan nu al inschrijven: 

    -  via een mailtje naar ons kwb-mailadres info@kwboosterwijk.be 
    -  of door even te telefoneren naar 014/262824 (Dirk, na 19u) 


