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  www.kwboosterwijk.be -  e-mail: kwboosterwijk@gmail.com -  Bankrekening: Belfius BE52 7875 0570 4409 

      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 2020 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. 
Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw nieuwe ‘kwb-lidkaart 2020’ half januari in uw bezit hebt. 
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Kwb-wijnproefavond op 12 november 
 

  Een selectie uit de  lijst van ‘100 festivalwijnen’ verschenen in  HLN. 
 

 
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.  Alle wijnen inbegrepen.  
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Kwb  “Kom eens Koken”  op vrijdag 6 december 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 voor op 2 december in: 

 

 via een mailtje naar: Heidi.Husson@scarlet.be  
 

 Of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi) 

 

 De kosten van de avond bedragen 15€ per Kwb-lid, alles inbegrepen.   

 

Wandeltocht in het donker 

met onderweg gratis soep en chocomelk. 
 

Een afgepijlde tocht waar ook jonge kinderen aan kunnen deelnemen.  
 
In het donkere bos is het soms een klein beetje griezelig...  
Een ontspannende activiteit voor heel het gezin, voor jong en oud.  
 

Vrij vertrek tussen 18u en 19u  

aan het Kwb-lokaal, Schuurveldstraat in Oosterwijk  
 

Vooraf inschrijven is niet nodig.      
Deelname: 2 euro voor kwb-leden én niet-leden.                                                       
 
Bijkomende info?  Tel. Rudi: 014265657 

Zaterdag 9 november 2019   

Opgelet 

Smalle vochtige bospaden. 

Niet geschikt voor buggy’s ! 

De Gezinsbond nodigt ons uit:  Kwisavond op vrijdag 15 november  

Waar: KWB-centrum, Schuurveldstraat te Oosterwijk.     Uur: start 20.00 u., deuren open vanaf 19.30 u. 

Inschrijven bij Maria T’Seyen, Bremstraat 5, Oosterwijk - tel 014 26 56 57 (na 19.00 u.) of via e-mail (to.gezinsbond@telenet.be) 

Bierproefavond ZYTHOS  — dinsdag 10 december om 20u ! 
 

Al enkele jaren organiseren onze bierkenners (Fred, Bart en Dirk) een bierproefavond. 
Door het groot succes kwam vanuit de leden de vraag naar nog meer van dat. 
 
Op deze eerste bierproefavond van het werkjaar komt een externe bierkenner  
van Onder ’t Schuim (Zythos Geel) enkele bieren voorstellen met een apart verhaal. 
 
Om zeker toe te komen met de proevertjes vragen we om vooraf in te schrijven vóór 5 december 2019  
bij Dirk Thys via thys.bellens@gmail.com.     
Deelname kost 7 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.  Start om 20u.  
  
Schol ! 
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