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Onze allerbeste wensen voor 2015 !  
Kwb Oosterwijk wenst aan iedereen een fantastisch jaar,  
vol vreugde en vriendschap, en een goede gezondheid. 

 
Door lid te worden/blijven van kwb-Oosterwijk heeft u opnieuw gekozen voor een Oosterwijkse vereniging die 
ook in 2015 garant staat voor boeiende activiteiten. 
 
In jullie enveloppe vindt u naast uw nieuwe kwb-lidkaart 2015 ook het kwb voordelenboekje 2015. 
Als kwb-lid geniet u hiermee van allerhande interessante voordelen.  
Zeker de moeite waard om eens rustig door te nemen en er uw profijt uit te halen.  
 
Wilt u het nieuwe jaar gezond inzetten? Dan is onze kwb wandelkalender 2015 misschien iets voor u. 

 
  Kwb Oosterwijk bestaat 50 jaar ! 
 

  Dit jaar bestaat onze vereniging 50-jaar, en dat gaan we vieren. 
  Hou alvast het weekend van 14 en 15 maart vrij. 
  Uw persoonlijke uitnodiging voor dit feest volgt volgende maand. 

Kwb Zaklampentocht — zaterdag 7 februari 2015  

 

(Opgelet:  Vroeg startuur !   Vrij vertrek tussen 18u en 19u aan het kwb-lokaal)  
 
De jaarlijkse kwb-zaklampentocht die eind vorig jaar werd uitgesteld, gaat 
nu door begin februari. 
Bertje Van de Kaaweebee hiernaast kijkt er weer naar uit!  
 
De voorbije jaren mochten we telkens meer dan 100 deelnemers  
verwelkomen. 
 
Er zullen ook dit jaar weer een aantal verrassingen zijn in het bos.  
En het zal ook wel een beetje griezelig worden... maar niet teveel.  
De tocht is niet te lang zodat ook kinderen gemakkelijk kunnen  
meestappen.  
 
Deelnameprijs is 2 euro. 
 
Daarvoor krijg je onderweg zoals elk jaar warme soep en frisse  
chocomelk… en jeneverkes aan een schappelijke prijs. 
 
In ons kwb-lokaal kunnen hongerige wandelaars achteraf nog hotdogs 
kopen en gezellig bijpraten bij pot en pint. 
 
U doet toch mee?  
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Kwb-wijnproefavonden.  

          

Data voor de eerstvolgende wijnproefavonden: 
 

   Dinsdag 13 januari :  Wijnkwis ! 
  

   Dinsdag 10 februari : Australië - Nieuw-Zeeland 
 

        
Afspraak telkens om 20u in ons kwb-lokaal.     
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.   
     
Deelname:    kwb-leden  € 7  /  niet-leden € 15.               
Info:  014/265744  (Marc) 

Kom eens eten   —  Reis rond de wereld       

 
Net zoals de vorige keer staat deze ‘Kom eens eten’ weer in het teken van het thema Reis rond de wereld.  
Deze niet te missen avond gaat volgende maand door op  
 
 
 
 
 
 
De ‘Kom eens eten’-formule is ondertussen gekend. 
Onder leiding van onze kok Bart gaan we een 3-gangen maaltijd bereiden. 
die we ons 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 te maken. 

 
Wil je deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je voor 30 januari inschrijven: 
 

 via een mailtje naar het mailadres: Heidi.Husson@scarlet.be 

 

 Of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi) 
 
De kostprijs voor deze avond bedraagt 12€50 per persoon, alles inbegrepen. 
 
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum  
aantal deelnemers bereikt is.    

NU
 inschrijven !  

(tot 30 januari)  

Vrijdag 6 februari 2015 

vanaf 18u30 in ons kwb-lokaal 


