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kwb Oosterwijk
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 2019 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 je naam en adres niet te vermelden bij de
’mededeling’ op de overschrijving.
3 0

0 0

Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe
‘kwb-lidkaart 2019’ begin januari in uw bezit hebt.
BE52 7875 05 70 4409
KWB
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Kwb-wijnproefavonden
Dit zijn de thema’s voor de eerstvolgende wijnproefavonden:

9 oktober - Oktober-aanbiedingen in de supermarkten

13 november - Wijnen voor de feestdagen

We starten om 20u in ons lokaal in de Schuurveldstraat.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen.
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen.

Oktober 2018

afdeling OOSTERWIJK
Kwb “Kom eens Koken” op vrijdag 19 oktober 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.
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) schrijf dan ten laatste op 14 oktober in:


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.

Noteer nu reeds in uw agenda...

Kwb Zaklampentocht
zaterdag 10 november 2018
Vrij vertrek tussen tussen 18u en 19u aan ons kwb-lokaal
Een tocht voor groot en klein in het donker door het bos.
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.
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

En de paëlla was lekker tijdens de Kwb Zomerbar ...

