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kwb Oosterwijk
Allerlaatste herinnering !!

Hernieuwing kwb-lidmaatschap 2016

Er nog niet aan gedacht om je lidmaatschap te verlengen?
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Stort dan 25 euro op rekening BE52 7875 0570 4409 van kwb-Oosterwijk.
Wij brengen je Kwb-lidmaatschap 2016 dan zo snel mogelijk in orde.
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BE52787505704409
Kwb OOSTERWIJK
Naam / adres :Lidgeld 2016

Kwb-wijnproefavonden.

Dinsdag 8 december
om 20u in ons kwb-lokaal

Bubbels !
Een avond rond Champagne, Cava, Crémant, Sekt, Prosecco, ...
dus allerhande schuimwijnen speciaal voor de feestdagen !
U hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Deelname: kwb-leden € 7 / niet-leden € 15.

Info:

tel. 014/265744

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 zaterdag 19 december van 19u tot 23u
verwachten wij u in de kerststal op het terras bij café de Fox.
De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de organisatie
van onze kwb-activiteiten volgend jaar.
Het laatste weekend voor Kerstmis is een ideaal moment om
‘s avonds even langs te komen om een gezellig pintje te drinken.
Deze activiteit staat open voor kwb-leden én niet-leden.
Vergeet dus zeker niet om vrienden en familie uit te nodigen.
Santé !

Prettige eindejaarsfeesten !

December 2015
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afdeling OOSTERWIJK

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 4 december bezoekt hij, samen met zijn pieten, de kindjes van de kleuterklas!

Vrijdag 11 december 2015
vanaf 19u in ons kwb-lokaal

Kom eens eten !
Onder leiding van onze kok Bart gaan we weer een 3-gangen maaltijd bereiden die we ons op feestelijke wijze
gaan laten smaken.
Diegenen die deelnemen aan deze avond kunnen vrijblijvend een handje toesteken bij het koken.
Maar je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, want het hoofddoel is er samen een gezellige avond van te maken.
Kwb-leden (al dan niet met partner) moeten vóór 8 december inschrijven:


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



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

NU
inschrijven !
(tot 8 december)

De kostprijs voor deze avond bedraagt 15€ per kwb-lid, en daarin is alles inbegrepen.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen.

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 een jeneverke aan een
democratisch prijsje.
Wij danken alvast het Kerststalcomité van Oosterwijk
voor het ter beschikking stellen van de kerststal !

