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

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).

‘Kom ’s eten’

op vrijdag 23 oktober om 19u00.

Kwb Oosterwijk organiseert deze maand weer een avond ‘Kom ‘s eten’ volgens de traditionele formule.
Ditmaal met een thema dat iedereen op voorhand al doet watertanden:

“ Mosselen op 3 wijzen “
We weten dat niet iedereen verzot is op mosselen, dus voorzien we ook
“Stoofvlees op Vlaamse wijze” voor diegenen die liever geen mosselen eten.
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 gewoon deelnemen en er samen een gezellige avond van maken
is het hoofddoel.
Wil je deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je vóòr 18 oktober inschrijven:


via mail: Heidi.Husson@scarlet.be
met vermelding van ‘kom ‘s eten’ + naam + aantal vis/aantal vlees



Of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi)

De kosten van de avond bedragen 15€ per persoon, alles inbegrepen.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen.

Geen schrik in het donker??
Dan verwachten wij u op 7 november !

Oktober 2015
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Kwb Zaklampentocht — zaterdag 7 november 2015
(Opgelet: Vroeg startuur ! Vrij vertrek tussen 18u en 19u aan het kwb-lokaal)
Volgende maand gaat onze jaarlijkse kwb-zaklampentocht weer door.
Er zullen ook dit jaar weer een aantal verrassingen zijn
in het bos. En het zal misschien ook een klein beetje griezelig
worden... maar zeker niet teveel.
Deelnameprijs is 2 euro.
Onderweg is er lekker warme soep voorzien en voor de grote
koulijders voorzien we jeneverkes aan een schappelijke prijs.
In ons kwb-lokaal kunnen hongerige wandelaars achteraf nog
hotdogs kopen en gezellig bijpraten.
U hoeft niet vooraf in te schrijven voor deze activiteit.
Tot binnenkort !

Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap !
We naderen het einde van het jaar en dat is weer het moment 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.

Stort vóór eind november 25 euro op rekening BE52 7875 0570 4409 van kwb-Oosterwijk
Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden
bij de ’mededeling’ op de overschrijving.
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Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe
‘kwb-lidkaart 2015’ begin januari in uw bezit hebt.
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Noteer alvast … Samenaankoop POTGROND in november
Volgende maand kunnen jullie weer meedoen aan de jaarlijkse samenaankoop potgrond.
De prijzen zullen dezelfde zijn als vorig jaar. De levering zal gebeuren op 28 november.
Het bestelformulier vinden jullie volgende maand in onze Kijker.

