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Kwb wijnproefavond op dinsdag 10 maart om 20u 
 

                             Wijnkwis  
 
Deze kwis is een uitgelezen gelegenheid om uw parate kennis over wijn te toetsen.  
 
Maar ook als onervaren wijnliefhebber kan u veel plezier beleven aan deze kwis, want de 
vragen zijn multiple-choice en je ontdekt er heel wat wijnweetjes.  
 
Uiteraard proeven we ook weer een tiental wijnen. 
 
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 Brunch”  op Paasmaandag 13 april tussen 9u en 11u  (de keuken sluit om 11u30) 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER —–  Kwb Brunch — 13 april 2020 
 

Naam en Voornaam : ……………………………………………       Telefoon : ………………… 
 

neemt deel aan de ‘Kwb Brunch 2020’ met   ……  personen en betaalt …...…  euro. 
 

 
(Gelieve dit strookje samen met de betaling te bezorgen aan een kwb bestuurslid vóór 6 april! )  

 

Kom op paasmaandag lekker ontspannen met het ganse gezin. 
 
Nodig uw vrienden en kennissen uit, en kom genieten van ons uitgebreid  
aanbod van warme en koude ontbijtgerechten. 
 
Wij bieden u deze brunch aan voor een zeer democratische prijs:  
 

 kwb-leden betalen 10 euro p.p.  

 niet-leden betalen 15 euro p.p. 

 kinderen jonger dan 12 jaar kunnen deelnemen voor 2 euro. 

Om alles in goede banen te leiden vragen wij om op voorhand in te schrijven vóór 6 april 2020  
 

 stuur een mail naar Heidi.Husson@scarlet.be  met vermelding van uw naam en het aantal deelnemers,  
en schrijf tijdig het passende bedrag over op rekening BE52 7875 0570 4409 van kwb Oosterwijk. 
 

 of vul onderstaand inschrijvingsformulier in en bezorg dit samen met de betaling bij een bestuurslid 
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De Gezinsbond nodigt ons uit :   Initiatie Reanimeren en defibrilleren (AED)  
 

 
De gemeente Westerlo heeft in het najaar 2019 een aantal opleidingen reanimeren en defibrilleren  
georganiseerd voor de inwoners van Westerlo.   
Heel wat inwoners hebben deze opleiding bijgewoond, maar niet iedereen had de kans om deel te nemen. 
 
Gezinsbond Tongerlo-Oosterwijk geeft iedereen de kans om alsnog deze opleiding te volgen.   
 
Met het project Hartveilig wordt reanimeren en defibrilleren met een automatische externe defibrillator (AED) 
aangeleerd. Zo vergroten we de overlevingskansen bij een hartstilstand.  
 
Opleidingen zoals Hartveilig zijn van levensbelang.  
Meer en meer hoor je in het nieuws dat levens worden gered door personen die levensreddende handelingen 
kunnen uitvoeren vóór de aankomst van professionele hulp. 
 
Wat leer je? 
Dit is een basisopleiding. Je leert reanimeren en een automatische externe defibrillator (AED) gebruiken. 
 
Voor wie? 
 
Iedereen mag deelnemen maar je bent minstens zestien jaar oud. Er is geen voorkennis eerste hulp vereist.  
Indien je reeds eerder de opleiding gevolgd hebt ben je ook welkom.   
Een opfrissing van deze opleiding is zeker niet overbodig. 
 
Om praktische redenen kunnen we maximaal 15 deelnemers toelaten.  Inschrijven kan via  
 

de website van de Gezinsbond : https://tongerlo2260.gezinsbond.be 

of mail naar   to.gezinsbond@telenet.be  

of telefoneer naar 014/26.56.57 (na 19u).  

 
Wanneer : donderdagavond 19 maart 2020 van 19.00 u. – 22.00 u. 
 
Waar : Rode Kruislokaal, Meulemanslaan 16 te Tongerlo 
 
Deelnameprijs : vrije gift die volledig aan het Rode Kruis zal geschonken worden. 
 
Deze initiatieles zal gegeven worden door een erkend lesgever van Rode Kruis-Vlaanderen. 

Kwb bierproeven op dinsdag 7 april om 20u   (met inschrijving !) 
 

   Geen wijnproeven maar bierproeven in april.  
 
   Dirk en Fred zorgen opnieuw voor een uitgebreid aanbod speciale bieren,  
   én we voorzien ‘bapas’ als begeleiding.  
   Een avond die je dus niet mag missen !  
  
   Iedereen is welkom, leden en niet-leden,  
   mits vooraf inschrijven.   
 
   Deelnameprijs:  kwb-leden 7 euro / niet leden 10 euro.   
 

    
   Schrijf nu reeds in door een mailtje te sturen naar kwboosterwijk@gmail.com  
   met vermelding ‘bierproeven 7 april’.  

https://tongerlo2260.gezinsbond.be/
mailto:to.gezinsbond@telenet.be

