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Laatste herinnering !     Hernieuwing kwb-lidmaatschap 2020  
 

Alle kwb-leden die vóór eind november hun lidgeld voor 2020 hebben betaald, zullen hun nieuwe kwb-lidkaart 
ontvangen samen met de Kijker van januari 2020.  
Zij genieten ook volgend jaar van alle ledenvoordelen rond kwb-activiteiten en het voordelig gebruik van  
het kwb-lokaal.  
 
 
Je lidgeld nog niet betaald?  
 
Stort dan vandaag nog  30 euro  
op rekening BE52 7875 0570 4409  
van Kwb-Oosterwijk. 
 
Wij brengen je Kwb-lidmaatschap 2020  
dan alsnog in orde. 

Bierproefavond ZYTHOS  - dinsdag 10 december om 20u ! 

Op deze eerste bierproefavond van het werkjaar komt een externe bierkenner  
van Onder ’t Schuim (Zythos Geel) enkele bieren voorstellen met een apart verhaal. 
 
Zowel leden (7€) als niet-leden (10€) kunnen deelnemen mits vooraf in te schrijven. 
 
LAATSTE KANS: Wil je nog deelnemen, schrijf dan voor 5 december in via een mailtje 
naar thys.bellens@gmail.com. 

Kom eens Koken  -  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.   
 
LAATSTE KANS: Wil je nog deelnemen, schrijf dan voor 2 december in via een mailtje 
naar Heidi.Husson@scarlet.be of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi) 

31 december: Warme choco voor nieuwjaarszangertjes in de kerststal  !   
 

Net zoals de vorige jaren zal kwb-Oosterwijk met oudjaar gratis warme chocomelk en  
wafels aanbieden aan alle kinderen die nieuwjaar gaan zingen.   
        

Rudi en Hugo zijn paraat in de kerststal op het kerkplein vanaf 9u30. 
Ook ouders en sympathisanten zijn welkom. We serveren jeneverkes aan schappelijke prijzen.  
 
 Wij danken het Kerststalcomité van Oosterwijk voor het ter beschikking stellen van hun kerst-
stal. 

Prettige feestdagen ! 
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