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Kwb Oosterwijk:   jaarkalender 2014-2015 ! 

 

Voor de komende maanden hebben wij weer 

een goedgevulde kwb-agenda. 

 

Reeds in oktober staan er 3 kwb-activiteiten  

op het programma. 

Daar leest u alles over in deze Kijker.  

 

Uiteraard zijn ook de Zaklampentocht,  

het Bierfestival en de Lekkerbekkentocht  

wegens het grote succes van de vorige edities 

weer opgenomen in ons jaarprogramma. 

  

 Noteer onze kwb-activiteiten  

    alvast in jullie agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARKALENDER  KWB-OOSTERWIJK  2014 - 2015  

 

    

2014 OKTOBER 3  Bier en de Eerste Wereldoorlog 

  14  Wijnproeven 

  24   Kom eens eten: Reis rond de wereld 

    

 NOVEMBER 4   Wijnproeven 

  8  Zaklampentocht 

  -  Samenaankoop potgrond 

    

 DECEMBER 5   De Sint op bezoek in de school 

  9   Wijnproeven 

  27   Kerstcafé  

  31   Nieuwjaarszangers  

    

 2015 JANUARI 13   Wijnproeven 

    

 FEBRUARI 6   Kom eens eten: Reis rond de wereld 

  10   Wijnproeven 

    

 MAART 10  Wijnproeven 

  14   
   Viering 50 jaar Kwb Oosterwijk   

  15 

    

 APRIL 14  Wijnproeven 

  24  Kom eens eten: Reis rond de wereld 

    

 MEI 3  Bierfestival 

  12  Wijnproeven 

  25  Lekkerbekkentocht 

  -  Samenaankoop mazout 

  -   Invullen belastingsbrieven 

    

 JUNI 9  Wijnproeven 

  29  Planningsvergadering 2015-2016 

    

Dè activiteit die geen enkel kwb-lid mag missen is onze viering van ‘50 jaar Kwb Oosterwijk’. 

Hou daarom zeker het weekend van 14 en 15 maart 2015 vrij !  



    
 

                                               afdeling OOSTERWIJK 

 September 2014 

Vrijdag 3 oktober 2014  -  20u 
 

    Thema-proeverij:  Bier en de eerste Wereldoorlog 
 

100 jaar geleden startte de eerste Wereldoorlog.  
Kwb Oosterwijk wil even stilstaan bij deze herdenking.  
We doen dat op een ontspannen manier aan de hand van de biercultuur van toen en nu. 
 
In de 1ste Wereldoorlog was bier voor onze jongens een welgekomen ontspanningsmiddel. 
Even weg van alle stress aan het front.  
Ook had WO I een grote impact op de Belgische brouwerijen. De koperen ketels van de 
brouwinstallaties waren voor de Duitse bezetter belangrijk in de productie van oorlogsmateriaal. 
Een van onze leden is WO-kenner en zal duiding geven tijdens de degustatie. 
Naar aanleiding van de herdenking van ‘den Grooten Oorlog’ heeft ook enkele nieuwe bieren op de markt  
gebracht. Ook daarvan zullen we er enkele proeven.  
 
We zullen een tiental proevertjes schenken. 
Deelnemen kost 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. 
 
Iedereen is welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.   
Afspraak om 20u in ons kwb-lokaal, Schuurveldstraat - Oosterwijk 

Kom eens eten:    Reis rond de wereld       

 
Dit jaar zullen de ‘Kom eens eten’-avonden in het teken staan van het thema Reis rond de wereld . 
Volgende maand gaat reeds de eerste avond door: 
 
  
 
 
 
De ‘Kom eens eten’-formule is ondertussen gekend.  
Onder leiding van onze kok Bart gaan we ter plaatse samen een 3-gangen maaltijd bereiden  
die we ons nadien samen op feestelijke wijze laten smaken. 
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 het hoofddoel is er samen een gezellige avond van maken.  
 
Wil je deelnemen (al dan niet met partner), dan moet je vóór 18 oktober inschrijven: 
 

      -  via een mailtje naar het mailadres:  Heidi.husson@scarlet.be  
          met duidelijke vermelding ‘kom eens eten’ + naam + aantal deelnemers 
 

      -  of door even te telefoneren naar 0474/58 56 79 (Heidi) 
 

De kostprijs voor deze avond bedraagt 12,50 euro per persoon, alles inbegrepen. 
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers bereikt is.    

NU inschrijven   

Vrijdag 24 oktober 2014  -  vanaf 18u30 

 

Zuid-Amerika 

Kwb-wijnproeven 

 

 

   Dinsdag 14 oktober 2014, om 20u in ons kwb-lokaal. 
 

Iedereen is welkom !   
Er is geen voorkennis vereist om te kunnen deelnemen.  
De groep deelnemers varieert elke maand.  Gemiddeld hebben we een 
15-tal deelnemers, en we proeven per avond een 10-tal wijnen.  
   
Deelnameprijs:  kwb-leden 5 euro / niet-leden 10 euro.  
Vooraf inschrijven is niet nodig voor deze activiteit. 

mailto:Heidi.husson@scarlet.be

