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Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap  

Word opnieuw kwb-lid in 2015  !  

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 2015 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 2015’ eind december in uw bezit hebt. 
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Kom eens eten:    Reis rond de wereld       

 

Deze maand staat onze eerste ‘Kom eens eten’-avond in het teken van Zuid-Amerika. 
 
 

  
 

 
Onze hobbykok Bart gaat ter plaatse een 3-gangen maaltijd bereiden die we ons nadien samen 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 

!!! 
Zaklampentocht uitgesteld  !! 

De zaklampentocht die gepland was in november  
moet spijtig genoeg worden verschoven naar een latere datum.  

Van zodra er een nieuwe datum vastligt brengen we jullie op de hoogte.  
!!! 
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 Kwb-wijnproefavonden  

           Onze eerste wijnproefavonden van het nieuwe kwb-werkjaar gaan door op 
 

                Dinsdag 8 oktober 2014    en    Dinsdag 4 november 2014 
 

                                telkens 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 7 euro / niet leden 10 euro. (alle wijnen inbegrepen). 

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER —–  SAMENAANKOOP  POTGROND 2014 
 

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

Wenst   ….   zakken van 40L te bestellen aan 3,20 euro / zak    = ……….euro  

Wenst   ….   zakken (minstens 8 stuks) van 40L te bestellen aan 3,00 euro / zak    = ……….euro  
 

                        (Gelieve dit strookje samen met de betaling te bezorgen aan Rudi Bellens, Bremstraat 5)  

Samenaankoop POTGROND i.s.m. kwb Westerlo Centrum 

 

Bestellingen moeten binnen zijn ten laatste op 15 november !    
 

3,20 euro per zak van 40 liter en 3 euro per zak indien je 8 zakken of meer bestelt. 
 

Hoe bestellen en betalen ?  

 via een mailtje naar Heidi.husson@scarlet.be met het aantal zakken dat u wilt bestellen,  

en nadien het bedrag overschrijven op rek. 787-5057044-09 (met vermelding naam, aantal zakken en telnr.) 

 ofwel door onderstaand formulier samen met de betaling tijdig te bezorgen bij Rudi Bellens, Bremstraat 5.   
 

U kan de bestelde potgrond afhalen op 29 november 2014 tussen 10u en 11u aan ons kwb-lokaal 

Zuiderse Zoenen:  “Meer dan kleding” 

ACV Oosterwijk en KWB Westerlo–Centrum nodigen u graag uit op hun avond “meer dan kleding “ . 
 
Een bewogen avond rond kledingbedrijven in Bangladesh . 
Aan de hand van een korte kwis , vertellingen en getuigenissen neemt Jef Van Hecke ons mee naar  
Bangladesch. 
  
Deze boeiende avond gaat door op dinsdag 21 oktober 2014 om 20.00u in het kwb-lokaal van Oosterwijk.  
De inkom is gratis en je krijgt nog een wereldfruitshake als welkom. 

Infosessie “Urban Mining” in ons kwb-lokaal in Oosterwijk op 23/10  -  20u 

Kwb Nationaal organiseert verschillende avonden rond Urban Mining:   (her)winnen van grondstoffen,  
ecologische en sociale gevolgen in de Derde Wereld, hoe gebeurt recycleren in België, enz. 
Je vind alle info in de ‘Raak’ van deze maand of op de website www.kwb.be . 
 

Neem je deel? Bevestig dan je aanwezigheid via inschrijvingen@kwb.be  
met vermelding van uw naam en de mededeling ‘Urban Mining’  - Oosterwijk  - 23/10/2014  
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