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Allerlaatste herinnering !!     Hernieuwing kwb-lidmaatschap 2015 

 

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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Vrijdag 19 december:    Kom naar ons kwb-kerstcafé !  

In de aanloop naar Kerstmis 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 vrijdag 19 december van 19u 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 om samen met jullie een gezellige 
aanloop te nemen naar de eindejaarsfeesten. 
De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de organisatie  
van onze kwb-activiteiten volgend jaar. 
 
Voor een aantal onder jullie zal die vrijdag misschien al de  
laatste werkdag van het jaar zijn. Voor anderen zal dan de  
laatste rechte lijn zijn ingezet. 
Een ideaal moment om ‘s avonds even  langs te komen  
en samen met ons een gezellig pintje te drinken. 
 
Vergeet zeker niet om vrienden en familie uit te nodigen. 
 
 

                                           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 en wafels aanbieden.   
 

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

 
Ook ouders en sympathisanten zijn meer dan welkom  
voor een warme chocomelk of jeneverke aan een  
democratisch prijsje.  
 
Wij danken alvast het Kerststalcomité van Oosterwijk   
voor het ter beschikking stellen van de kerststal ! 
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Nodig vrienden en kennissen uit om lid te worden van Kwb Oosterwijk     

 

Meer dan 70 gezinnen zijn op dit moment lid van Kwb Oosterwijk, en daar mogen 
er zeker nog wat bijkomen.  Wij zetten alvast onze voordelen nog eens op een 
rijtje, zodat jullie vrienden en kennissen kunnen overtuigen om net als jullie met 
gans het gezin lid te worden van onze Kwb. 
 

 U ontvangt maandelijks ons infoblad ‘De Kijker’ 

 Uw gezin betaalt een lagere deelnameprijs voor onze kwb-activiteiten 

 Leden kunnen voor persoonlijk gebruik voordelig ons kwb-lokaal huren  
(als zij op 31/12 van het vorig jaar lid waren) 

 Onze kwb-activiteiten zijn voor u en uw gezin de ideale manier om kennis 
te maken met uw dorpsgenoten 

 Laat uw creativiteit de vrije loop !  
U kan actief meewerken aan onze kwb-activiteiten, of nog beter…  
“waarom zélf geen nieuw kwb-initiatief starten samen met uw vrienden,  
uw kennissen en ons kwb-bestuur?” 
 

Ken je een gezin dat misschien lid wil worden?    Laat het ons zeker weten!  

Kwb-wijnproefavonden.  

          

Data en thema’s voor de eerstvolgende wijnproefavonden: 
 
     9 dec 2014:   Feestwijnen  
     3 jan 2015:    Wijnkwis ? 
     
Afspraak telkens om 20u in ons kwb-lokaal.     
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.   
     
Deelname:    kwb-leden  € 7  /  niet-leden € 15.               
Info:    tel. 014/265744  (Marc) 

Nieuwe datum voor de zaklampentocht  

 
Nog niet voor direct, maar toch al best noteren in jullie agenda:  
 
        
 
                      
Na het onverwachte uitstel van vorige maand, hebben we een nieuwe datum voor onze zaklampentocht  
vastgelegd.  Reken maar dat we weer ons best gaan doen om er een toffe avond van te maken !   

De Sint op bezoek in de basisschool !     

 

Net zoals de vorige jaren heeft Kwb Oosterwijk de goede Sint weer uitgenodigd voor een 
bezoekje aan de Basisschool van Oosterwijk.   
 
En natuurlijk heeft de Sint ook dit jaar weer ‘JA’ gezegd.  
 
Op 5 december zal hij, samen met zwarte piet, de kindjes van de kleuterklas bezoeken! 


