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kwb Oosterwijk
Mis zeker de start van ons nieuw kwb-werkjaar niet !
Na een weldoende vakantie staat uw kwb-bestuur weer klaar om de handen uit de
mouwen te steken.
Naast het besturen van onze kwb-afdeling en het dagdagelijkse beheer van ons
kwb-lokaal zullen we het grootste deel van onze energie weer gebruiken
voor de organisatie van interessante kwb-activiteiten.
Hieronder vinden jullie alvast enkele datums om zeker te noteren:

12 september : Bierproeven
13 oktober :

Wijnproeven

23 oktober :

Kom eens eten

7 November :

Zaklampentocht !!

Meer informatie over al deze activiteiten vinden jullie maandelijks in de Kijker.

22 september 2015 : Start van onze maandelijkse proefavonden !
Zoals reeds enkele jaren het geval is wordt ons nieuw
kwb-werkjaar opnieuw ingezet met een super-gezellige

Bierproefavond !
Wij voorzien voor die avond weer verschillende speciale
bieren die we in groep gaan degusteren.
Iedereen is welkom.
Net zoals bij het wijnproeven bedraagt de deelnameprijs
voor kwb-leden 7 euro. (Voor niet-leden 10 euro).
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Afspraak om 20u in ons kwb-lokaal, Schuurveldstraat - Oosterwijk
Wenst u nog bijkomende informatie? Tel. Dirk Thijs - 014/262824.
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afdeling OOSTERWIJK

Kwb-wijnproefavonden
Ik zei toch dat je
rode wijn best serveert op

De eerste wijnproefavond van het nieuwe kwb-werkjaar gaat door op

kamertemperatuur!

Dinsdag 13 oktober 2015, om 20u in ons kwb-lokaal.
Iedereen is welkom !
Er is geen voorkennis vereist om te kunnen deelnemen.
Onze groep varieert elke maand.
Gemiddeld zijn er een 15-tal deelnemers en proeven we 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).

Gezocht

Wij hebben 'hét' voor u !

m/v

De vrijwilligersjob van je leven…

met talent

bij kwb Oosterwijk !

U bent

Hebben jij en eventueel je vrienden soms zin
om te helpen bij onze kwb-activiteiten
of in ons kwb-bestuur?

ambitieus en creatief
perfect tweetalig (Nederlands/Oosterwijks)
een geboren leider
af en toe 'goed zot'

Laat het ons dan weten!

U heeft

Stuur een mailtje naar info@kwboosterwijk.be
of contacteer ons vrijblijvend via telefoon

kaas gegeten van team-spirit
een pak doorzettingsvermogen
zin voor verantwoordelijkheid en plezier
een neus voor ‘organiseren’

Rudi: 014 265657
Marc: 014 265744
Martin: 014 261272
Dirk: 014 262824

U wil
uw wereld veranderen
uw horizon verruimen
uw eigen geniale ideeën uitwerken
en iedereen leren kennen,
ook al zitten er rare tisten tussen...

