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Kwb wijnproefavond op dinsdag 11 februari om 20u 
 

         Wegwijs in wijn 
 
   Martin stelt ons een selectie wijnen voor uit de nieuwe wijnkoopgids  
   ‘Wegwijs in wijn’ van Testaankoop. 
   Onderandere de beste koop en de beste van de test passeren de revue. 
 
   De wijnproefavond gaat door in ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat. 
   We starten om 20u. Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
   Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 
   Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.     Info:  Marc  (014/265744) 

Kwb  “Kom eens Koken”  op vrijdag 21 februari 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.   
De eerste helpers mogen reeds vanaf 18u30 een handje komen toesteken in het kwb-lokaal.  
 
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je ten laatste op 17 februari inschrijven: 

 

 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 persoon, alles inbegrepen.   

Noteer nu reeds in uw agenda ! 
 

De komende maanden hebben we weer enkele belangrijke activiteiten die jullie zeker niet willen missen. 
Hou daarom zeker volgende datums vrij. De details lezen jullie de volgende maanden in de Kijker.  
 

• 7 april - Kwb bierproefavond 
In april wordt de maandelijkse wijnproefavond weer ingenomen door een bierproefavond. 
Belangrijk: voor de bierproefavonden moet je op voorhand inschrijven.  
U vindt alle info binnenkort in de Kijker van maart ! 
 

• 13 april (Paasmaandag) - Kwb Paasbrunch 
Uw jaarlijkse afspraak met een lekker ontbijt aangevuld met warme bereidingen.  
Voor de leden die ingeschreven hadden voor de Kwb Zomerbar in augustus vorig jaar, hebben we een 
verrassing in petto !  
 

• 17 mei - Kwb Bierfestival 
Zoals elk jaar weer genieten van een uitgebreide selectie van speciale bieren (en wijnen) op ons zomers 
terras. 
 

• 1 juni (Pinkstermaandag) - Kwb Lekkerbekkentocht 
Met heel het gezin een dagje fietsen en smikkelen.  


