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    Fietsen en smullen met heel het gezin 
 
    Vrij vertrek tussen 10u30 en 11u30  aan ons Kwb-lokaal, voor een fietstocht naar Heist o/d Berg van  

                                           +- 53km  
     
    Nodig zeker ook uw vrienden en kennissen uit, want in groep fietsen is nóg gezelliger. 
  
   Smulpauzes   
 

   Tijdens de lekkerbekkentocht voorzien wij op verschillende plaatsen onderweg een tussenstop met  
   lekkere versnaperingen om uw honger en dorst te stillen. 
 

   En weer een speciale tussenstop !   
 

   Dit jaar voorzien we een tussenstop boven op de berg in Heist o/d Berg 
   waar we het Treinmuseum en het Heemmuseum ‘Die Swane’ bezoeken. 
 

    Zomerterras   
 

    Bij de terugkeer aan ons Kwb-lokaal kan u nog rustig nagenieten  
    op ons zomerterras en uw rit afsluiten met de laatste versnapering. 

 
   Deelname : 10 € kwb-leden  / 15 € niet-leden  / 5 € kinderen tem 12j 

    
 
 
 
 
 

 

   Verplicht inschrijven vóór 6 juni via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be  
    De betaling gebeurt bij het vertrek aan het Kwb-lokaal.  
     
    (Verkiest u vegetarisch? Gelieve dit dan te vermelden bij de inschrijving)  

 

TIJDIG  INSCHRIJVEN !! 



    
    

                                                       afdeling OOSTERWIJK 

            Juni  2019 

   

Dinsdag 25 juni 2019 —  Wijnproefavond — “Breng uw eigen wijntje mee” 

 
Jaarlijkse afsluiter van onze wijnproefavonden, die deze keer uitzonderlijk start om 19u in ons Kwb-lokaal. 
Deelname: 7 € leden / 10 € niet-leden  (alles inbegrepen) 
 
Tijdens deze laatste wijnproefavond van het voorjaar kunnen de deelnemers  
vrijblijvend een eigen wijn meebrengen.   
Wij zorgen voor aangepaste hapjes als begeleiding bij de wijn. 
 
Belangrijk: 
De deelnemers die een eigen flesje wijn meebrengen om te laten proeven, nemen gratis deel ! 
 
NB: Vooraf inschrijven is niet nodig voor deze activiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Noteer onze kwb-activiteiten  

    alvast in jullie agenda ! 
 

     - De activiteiten aangeduid met ’Alleen Kwb-leden’  

        zijn voorbehouden voor onze eigen leden.  

 

     - Op de andere activiteiten is iedereen welkom,  

        maar bij de meeste kan u dan als kwb-lid  

        voordeliger deelnemen (Ledenvoordeel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Opmerking   

  Er kunnen zich last-minute kalenderwijzigingen voordoen  in de loop van het jaar, maar deze zullen dan tijdig worden aangekondigd in ‘De Kijker’ .  

 

JAARKALENDER  KWB-OOSTERWIJK  2019 - 2020  
 

     

2019 AUGUSTUS 10   Kwb Zomerbar Alleen Kwb-leden 

en genodigden 

 SEPTEMBER 17   Wijnproeven Ledenvoordeel 

 OKTOBER 4   Kom eens koken Alleen Kwb-leden 

  8   Wijnproeven Ledenvoordeel 

 NOVEMBER 9   Zaklampentocht Ledenvoordeel 

  12   Wijnproeven Ledenvoordeel 

 DECEMBER 6   De Sint op bezoek in de school Allen 

  6   Kom eens koken Alleen Kwb-leden 

  10   Bierproeven Ledenvoordeel 

  31   Nieuwjaarszangers Allen 

     

 2020 JANUARI 14   Wijnproeven Ledenvoordeel 

 FEBRUARI 11   Wijnproeven Ledenvoordeel 

  21   Kom eens koken Alleen Kwb-leden 

 MAART 10   Wijnproeven Ledenvoordeel 

 APRIL 3   Paashazen op bezoek in de school Allen 

  7   Bierproeven Ledenvoordeel 

  13   Paasbrunch Ledenvoordeel 

  30   Kom eens koken Alleen Kwb-leden 

 MEI 12   Wijnproeven Ledenvoordeel 

  17   Bier– en Wijnfestival Ledenvoordeel 

  25   Planningsvergadering 2020-2021 Alleen Kwb-leden 

     Samenaankoop mazout Alleen Kwb-leden 

 JUNI 1   Lekkerbekkentocht Ledenvoordeel 

  9   Wijnafsluiter Ledenvoordeel 

     

     

Vergeet onze zomeractiviteit niet !   

KWB ZOMERBAR op zaterdag 10 AUGUSTUS 

OPGELET ! 

Start om 19u 


