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kwb Oosterwijk
Dinsdag 14 februari : Kwb-wijnproefavond

Wijnselectie van “Frank Van der Auwera”
Deze maand presenteert Martin ons een aantal wijnen uit de selectie van “Frank Van der Auwera”.
Frank Van der Auwera is de wijnexpert van De Tijd, L'Echo en
De Morgen Magazine.
Sinds 1988 is hij auteur van een jaarlijkse WijnKoopGids
„De 300 beste wijnen onder de 10 euro‟, die nu zijn 23ste editie
beleeft én de bestseller in dit genre in België vormt.
De wijnproefavond gaat door in ons 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.
Een beetje achtergrondkennis kan handig zijn, maar is niet echt nodig.
Info: Tel. 014/265744.

Kwb “Kom eens Koken” op vrijdag 24 februari om 19u00
Een gezellige avond onder kwb-leden.
Deelnemers steken met zijn allen een handje toe bij de bereiding van een lekkere maaltijd, waar we nadien
samen van genieten. Er samen een gezellige avond van maken is het hoofddoel.
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je ten laatste op 19 februari inschrijven:


via mail: Heidi.Husson@scarlet.be
met vermelding van „kom eens koken‟ + naam + aantal personen



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

De kosten van de avond bedragen 15€ per Kwb-lid, alles inbegrepen.
Opgelet: De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum
aantal deelnemers is bereikt.

KWBOOSTERWIJK@GMAIL.COM

Februari 2017

afdeling OOSTERWIJK
Verhuring van het kwblokaal
Wilt u het kwblokaal huren?


http://www.kwboosterwijk.be/kwblokaalagenda.html.
Op onze website vindt u de agenda van ons lokaal, en deze geeft u een „indicatie‟ op welke dagen het lokaal reeds
bezet is, maar is uiteraard niet bindend.



kwboosterwijk@gmail.com
Alle vragen kan u naar ons nieuw e-mail adres sturen. Wij bezorgen u binnen de week een antwoord.



Huurovereenkomst
Voor elke nieuwe reservering wordt een huurovereenkomst opgemaakt.
U kan ook voor reeds bestaande reserveringen een huurovereenkomst aanvragen.

’Van Brussel tot Bagdad’ door Jonas Slaats.
KWB heeft dit werkjaar aandacht voor het thema vluchtelingen.
In 'Van Brussel tot Bagdad' brengt Jonas Slaats een interactieve avond rond
de Islam en onze beeldvorming hierover.
Is de islam gewelddadig? Hoe zit de islamitische gemeenschap ineen?
In zijn uiteenzetting gaat Jonas Slaats dieper in op dit soort vragen en
thema's. Hij zet kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de
discussies over islam in een breder perspectief.
Jonas Slaats is antropoloog en theoloog.
Hij is voormalig coördinator van het expertisecentrum islamitische culturen
in Vlaanderen en hij is de auteur van het boek
„Soefi‟s, Punkers & Poëten - Een christen op reis door de islam‟ dat zijn
gesprekken bundelt met vooraanstaande geleerden en artiesten
uit de islamitische wereld.
In Westerlo kan u deze avond bijwonen op:

Donderdag 2 maart 2017 - 19u30
Merodezaal
Heultjedorp 1

Inkom: 5 euro/pp. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Info: rik.waer@skynet.be , tel. 0471/885433

Allerlei.


Pasar Westerlo organiseert op zondag 19 februari om 14u een Valentijnwandeling die start in Kamp C.
Afstand: +- 7km. Deelname is gratis.



De parochie van Oosterwijk organiseert op zondag 12 maart een Solidariteitsontbijt met Fairtrade
producten in „t Klokkenhof.

