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Allerlaatste herinnering !!     Vernieuwing kwb-lidmaatschap 2012 

Er nog niet aan gedacht om 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. 

Kwb Oosterwijk  wenst u een fantastisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat het een jaar worden met veel vreugde en vriendschap, een goede gezondheid, en mooie uitdagingen  
voor u en heel uw gezin. 
 
Als lid van kwb-Oosterwijk kiest u voor een Oosterwijkse vereniging die in 2016 weer een aantal boeiende  
activiteiten organiseert. Alle informatie hierover vindt u maandelijks in de ‘Kijker’. 
 
In jullie enveloppe vinden jullie buiten de ‘Raak’ en de ‘Kijker‘ ook de nieuwe kwb-lidkaart 2016 ,  
het kwb voordelenboekje 2016 en de Falos wandelkalender 2016. 
 
Het is zeker de moeite waard om alles eens door te nemen en zo maximaal profijt te halen uit je lidmaatschap.  
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       Kom eens eten !   
 
   Onder leiding van onze kok gaan we weer een 3-gangen maaltijd  
   bereiden die we ons op feestelijke wijze gaan laten smaken. 
 
   Kwb-leden 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 om  
   er samen een gezellige avond van te maken. 
 

 
Kwb-leden (al dan niet met partner) die willen deelnemen moeten vóór 1 februari 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 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. 

Vrijdag 5 februari 2016 
vanaf 19u in ons kwb-lokaal 

Dinsdag 12 januari :  Kwb-wijnproefavond 

  

Omwille van het grote succes van de vorige jaren staat onze eerste wijnproefavond van het nieuwe jaar  
weer in het teken van onze ludieke 
 

Wijnkwis  

 
 
Buiten enkele lekkere wijnen, schotelen wij de deelnemers aan deze  
avond ook een reeks eenvoudige vragen voor rond het thema ‘wijn’. 
Een beetje achtergrondkennis kan handig zijn, maar is niet echt nodig.  
 
De wijnproefavond gaat door in ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat. 
We starten om 20u. Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.  
 
In de prijs zijn alle wijnen inbegrepen.  
 
Info: Tel. Dirk 014/262824. 


