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kwb Oosterwijk
Seizoensafsluiter ‘Kom ’s eten’

Outdoor cooking
Vrijdag 10 juni 2016
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vanaf 18u30 in ons kwb-lokaal

Kwb Oosterwijk sluit deze maand het seizoen van ‘Kom eens eten’ weer af met een barbecue.
Kwb-leden die wensen deel te nemen aan deze avond hebben vrijblijvend de gelegenheid om een handje toe te
steken bij het bakken en koken. Maar het hoofddoel is uiteraard er samen een gezellige avond van te maken.
Wil je deelnemen (al dan niet met partner)? Inschrijven kan tot



7 juni :

via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be
telefonisch: 0474/585679
De kostprijs voor deze avond bedraagt 15€ per persoon,
en dat is alles inbegrepen.
Dit is een activiteit enkel voor kwb-leden.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal
deelnemers bereikt is.
Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen.

Ook zeker niet vergeten...
Zondag 5 juni: Wijn- en Bierfestival Kwb-Oosterwijk
Tussen 14u en 17u in ons Kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.
Kom die dag naar ons zomerterras om er heel wat speciale bieren
en verschillende wijnen proeven.
Die dag zijn wij het goedkoopste café van België.

Dinsdag 14 juni: Wijnproefavond — Breng uw eigen wijntje mee
Om 20u in ons Kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.
Deelname: 7,50 € leden / 10 € niet-leden
Deelnemers die een eigen flesje wijn meebrengen om in groep te laten proeven,
nemen gratis deel.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Juni 2016

afdeling OOSTERWIJK

Voorlopige jaarkalender 2016-2017
Vorige maand hebben we met het bestuur
en enkele medewerkers een voorlopige
planning gemaakt voor volgend
kwb-werkjaar dat van start gaat na het
zomerverlof.

JAARKALENDER KWB-OOSTERWIJK 2016 - 2017
2016 SEPTEMBER 13 Bierproeven

Voor de meeste activiteiten bouwen we
voort op de ervaring van de vorige jaren.

OKTOBER

Regelmatig terugkerende activiteiten zoals
‘Wijnproeven’ en ‘Kom eens eten’ zijn al
jaren vaste waarden.

NOVEMBER

Grote gezinsactiviteiten zoals onze
‘Zaklampentocht’ en onze
‘Lekkerbekkentocht’ staan ook volgend
werkjaar weer op de agenda.

DECEMBER

De kleinsten krijgen weer de nodige aandacht, met enkele activiteiten speciaal
voor hen, en ook doordat we een aantal
activiteiten steunen op de Basisschool.

Noteer onze kwb-activiteiten
alvast in jullie agenda !
- De activiteiten aangeduid met ’Alleen Kwb-leden’
zijn voorbehouden voor onze leden.
- Op de andere activiteiten is iedereen welkom,
maar bij de meeste kan u dan als kwb-lid
voordeliger deelnemen.

2017 JANUARI
FEBRUARI

7 Kom eens eten
11 Wijnproeven
5
8
-

Zaklampentocht
Wijnproeven
Samenaankoop potgrond

5
9
13
17
31

De Sint op bezoek in de school
Kom eens eten
Wijnproeven
Kerstcafé bij de Fox
Nieuwjaarszangers

10 Wijnproeven
14 Wijnproeven
24 Kom eens eten

Ledenvoordeel

Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel

Ledenvoordeel
Ledenvoordeel
Alleen Kwb-leden

Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel

Ledenvoordeel

Ledenvoordeel

Ledenvoordeel
Alleen Kwb-leden

MAART

14 Wijnproeven
31 Paashazen op bezoek in de school

Ledenvoordeel

APRIL

11 Wijnproeven

Ledenvoordeel

MEI

9
14
29
-

Ledenvoordeel

JUNI

Wijnproeven
Bier– en Wijnfestival
Planningsvergadering 2017-2018
Samenaankoop mazout

5 Lekkerbekkentocht
27 Wijnproeven

Alleen Kwb-leden

Ledenvoordeel
Ledenvoordeel

