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kwb Oosterwijk
Wijn- en Bierfestival
Zondag 11 juni 2017
tussen 14u en 18u
Kwb-lokaal - Schuurveldstraat Oosterwijk

KWB Oosterwijk zet zijn stoelen en tafels buiten om gezellig te terrassen met een biertje of een wijntje.
Onze bierkenners selecteerden voor u een hele reeks lekkere maar minder gekende bieren.
Daarnaast kozen we voor u ook enkele witte en rode wijntjes uit.
Net zoals vorige jaren presenteren wij dit alles aan zeer democratische prijzen.
Wij zijn op 11 juni het goedkoopste café van België !!
! ! UNIEK ! !
Kom de zelf gebrouwen
Oosterwijkse bieren proeven,
die u worden voorgesteld
door onze bestuursleden!

Seizoensafsluiter ‘Kom ’s koken’
Vrijdag 16 juni 2017
vanaf 19u in ons kwb-lokaal
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Kwb-leden die wensen deel te nemen aan deze avond hebben vrijblijvend de gelegenheid
om een handje toe te steken bij het koken.
Wil je deelnemen (al dan niet met partner)?



Inschrijven kan

tot 12 juni :

via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be
telefonisch: 0474/585679

De kostprijs voor deze avond bedraagt 15€ per persoon, alles inbegrepen.
Dit is een activiteit enkel voor kwb-leden.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers bereikt is.

Dinsdag 27 juni —

Wijnproefavond — “Breng uw eigen wijntje mee”

Jaarlijkse afsluiter van onze wijnproefavonden, om 20u in ons Kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.
Deelname: 7,50 € leden / 10 € niet-leden (alles inbegrepen)
Jullie zorgen vrijblijvend voor de wijn, en wij zorgen voor een klein hapje.
Deelnemers die een eigen flesje wijn meebrengen om te laten proeven,
nemen gratis deel.
NB: Vooraf inschrijven is niet nodig voor deze activiteit.

Juni 2017

afdeling OOSTERWIJK
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Halfoogst party
Zaterdag 12 augustus 2017
vanaf 20u in ons kwb-lokaal

Dit jaar organiseren we nog eens een gezellige party-avond voor al onze Kwb-leden.
Het is stilaan een traditie geworden, maar we hebben weer gekozen voor een “All in”-formule voor onze leden.
Voor 15 euro kan je als kwb-lid de hele avond praten, drinken, fuiven en dansen. Alles inbegrepen.
Onder het thema ’Nodig ook je vrienden uit’.kunnen jullie als kwb-lid ook enkele niet-leden uitnodigen.
Zij betalen slechts een weinig meer, namelijk 20 euro.
Wij zorgen die avond voor een toffe DJ, en voor een snackje voor iedereen om de kleine honger te stillen.
Doe je mee? Schrijf uzelf en uw vrienden dan in


Tot dan !

voor 5 augustus

via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be
telefonisch: 0474/585679

JAARKALENDER KWB-OOSTERWIJK 2017 - 2018
2017 AUGUSTUS

12 Halfoogst party

SEPTEMBER

12 Wijnproeven

Alleen Kwb-leden
en genodigden
Ledenvoordeel

OKTOBER

6

Alleen Kwb-leden

NOVEMBER

Kom eens koken

10 Wijnproeven

Ledenvoordeel

4

Ledenvoordeel

Zaklampentocht

14 Wijnproeven
DECEMBER

-

Samenaankoop potgrond

5

De Sint op bezoek in de school

8

Kom eens koken

13 Bierproeven

Ledenvoordeel
Alleen Kwb-leden

Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel

30 Nieuwjaarszangers
2018

JANUARI

9

FEBRUARI

13 Wijnproeven

Wijnproeven

23 Kom eens koken

Ledenvoordeel
Ledenvoordeel
Alleen Kwb-leden

MAART

13 Wijnproeven

Ledenvoordeel

APRIL

2

Ledenvoordeel

Paasbrunch

10 Wijnproeven
20 Kom eens koken
MEI

8

Wijnproeven

21 Lekkerbekkentocht

Ledenvoordeel
Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel
Ledenvoordeel

28 Planningsvergadering 2018-2019
JUNI

Samenaankoop mazout

Alleen Kwb-leden

10 Bier– en Wijnfestival
26 Wijnproeven

Noteer onze kwb-activiteiten
alvast in jullie agenda !

Ledenvoordeel

- 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.

