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Start van het nieuwe kwb-werkjaar in september 
 

Wij hopen jullie dit werkjaar weer dikwijls te ontmoeten op onze kwb-activiteiten. 
Hierbij alvast de eerstvolgende activiteiten: 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over al onze activiteiten vinden jullie maandelijks in de Kijker. 

17 september Wijnproeven  

4 oktober Kom eens koken (voor kwb-leden) 

8 oktober Wijnproeven  

9 november Zaklampentocht  

   

Dinsdag 17 september 2019 om 20u —  wijnproefavond  “Herfstaanbiedingen” 

 
In september en oktober zijn er traditioneel heel wat supermarkten die hun nieuwe lichting wijnen promoten 
via wijnfestivals en wijnaanbiedingen. Daarom starten wij ons nieuwe seizoen met een proeverij van wijnen 
die in de loop van deze maand in aanbieding zijn. Een mooie gelegenheid om verschillende wijnen te proe-
ven zonder ze eerst zelf te moeten aankopen. 
 

     Diegenen die de formule van onze wijnproefavonden nog niet kennen en die graag zouden deelnemen:  
 
- De wijnproefavonden gaan door in ons Kwb-lokaal in de Schuurveldstraat, en starten om 20u. 
 
- Zowel kwb-leden als niet-leden kunnen deelnemen. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
- Deelnameprijs: 7 € leden / 10 € niet-leden  (alle wijnen inbegrepen) 
      

     Info: Marc — tel. 014/265744. 

   

Oproep  
 

De heemkring zoekt info en foto’s van onze lokale oud-strijders van WO II:  
          Eugeen Engelen (°22/01/1913)  

    Frans Laeremans (°02/11/1918)  
    Bernard Denis Lambrechts (°21/10/1920)  

Er zou tot ‘68 een oorkonde voor deze oud-strijders hebben gehangen in de toegangsruimte  
tot de oude kerk in het schoolgebouw, maar waar deze oorkonde is gebleven weten we niet.  
 

Personen die nog informatie hebben rond deze personen kunnen dit doorgeven aan  
Jef Thys (jef_thys@hotmail.com). 

   

    Om reeds naar uit te kijken:  wijnproefavond ”Provence”  

 
    De wijnproefavond van 8 oktober zal volledig in het teken staan van wijnen die we deze zomer hebben  
     aangekocht in de Provence. Met toelichting van de bezochte wijndomeinen en de streek.        


