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Hernieuwing van het kwb-lidmaatschap ! 

We naderen het einde van het jaar en dat is weer het moment om het kwb-lidmaatschap te verlengen.   
 
Voor 30 euro is je volledige gezin in 2018 weer gedurende een heel jaar lid van kwb-Oosterwijk. 
 

 Je ontvangt maandelijks onze Kijker en de Raak 

 Je gezin kan aan verminderde prijs deelnemen aan onze kwb-activiteiten 

 Je kan als kwb-lid voordelig het kwb-lokaal huren. 

 Met je kwb-lidkaart kan je korting krijgen bij allerlei evenementen, en geniet je van de speciale acties. 
 

 

Stort vóór eind november  30 euro op rekening BE52 7875 0570 4409 van kwb-Oosterwijk 
 

Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden 
bij de ’mededeling’ op de overschrijving. 
 
Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe  
‘kwb-lidkaart 2018’ begin januari in uw bezit hebt. 
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GEEN samenaankoop potgrond  ! !  
 
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat er dit jaar geen samenaankoop potgrond wordt georganiseerd.  
 
Kwb-afdeling Westerlo-Centrum, die de voorbije jaren de samenaankoop organiseerde in samenwerking 
met  verschillende andere kwb-afdelingen, heeft ons laten weten dat zij stoppen met deze activiteit.  X 
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Kwb  Wijnproeven  op dinsdag 10 oktober en dinsdag 14 november 
 

Om 20u in ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.  
 
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.     
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen.     
 
Info: Marc — tel. 014/265744. 

Kwb Zaklampentocht  
 

zaterdag 11 november 2017  
 

 

Vrij vertrek tussen tussen 18u en 19u  
aan ons kwb-lokaal  

 
   
  Een tocht voor groot en klein in het donker door het bos.  
 
  Voor de kinderen hebben we weer enkele verrassingen.  
  En het zal misschien ook een klein beetje griezelig worden...  
 
  De tocht is niet te lang zodat ook jonge kinderen kunnen  
  meewandelen. 
 
  Onderweg is er lekker warme soep voorzien, en voor de grote 
  koulijders voorzien we jeneverkes aan een schappelijke prijs. 
 
  In ons kwb-lokaal kunnen hongerige wandelaars achteraf nog 
  hotdogs kopen en gezellig bijpraten. 
 
  Opgelet   
  De tocht gaat over smalle bospaden. 
  Dit kan een probleem zijn voor buggy’s.  
 
  

 
U hoeft niet vooraf in te schrijven voor deze activiteit. 
 
 Deelnameprijs is 2 euro voor Kwb-leden én niet-leden,  
 dus breng zeker uw vrienden en kennissen mee !  
 
  Voor bijkomende info, tel. Rudi: 014265657 


