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KIJKER
kwb Oosterwijk
Bedankt Mil, voor uw jarenlange inzet voor Kwb Oosterwijk
Enkele weken geleden moesten wij afscheid nemen één van de grootste,
zoniet dé grootste bezieler van Kwb Oosterwijk. Mil overleed op 16 april.
In 1965 richtte hij samen met enkele generatie-genoten de Kwb-afdeling
in Oosterwijk op. Als bestuurslid was hij steeds in de weer voor onze
kwb-leden, en drukte hij zijn stempel op heel wat kwb-activiteiten zoals
het kwb-voetbal en de jaarlijkse kwb-joggings, en nog veel meer.
Met de bouw van het nieuwe gebouw in de Schuurveldstraat kwam daar
ook nog de dagelijkse uitbating van het Kwb-lokaal bij, een taak die hij
meer dan 25 jaar op zich nam.
In 1995 slaagde Mil erin om één van zijn grote dromen te realiseren:
Onder de vleugels van Kwb Oosterwijk wist hij inwoners en verenigingen
van Oosterwijk voor zijn ambitieus project te winnen:
de ‘20km van Westerlo’ ten voordele van een goed doel.
Het werd een groot succes, dat hij nog meerdere malen wist te herhalen.
Bedankt Mil, voor al die fijne kwb-jaren !

Kwb-wijnproeven in openlucht
Vorige maand konden jullie laten weten of jullie interesse hadden in een wijnproefavond in openlucht.
Met de toen geldende coronaregels was enkel een proeverij ‘op terras’ mogelijk.
Vorige week dinsdag was het zo ver: Twaalf deelnemers genoten van het zomerweertje en van een reeks lekkere wijnen. Het werd een succes, en iedereen was blij dat we eindelijk nog eens konden samenkomen.
Ook deze week wordt nog goed weer voorspeld en daarom hebben we met de groep besloten om nog
één extra wijnproefavond te organiseren vooraleer de zomerstop eraan komt.
We nodigen jullie dan ook graag uit voor

Wijnproeven in openlucht: DINSDAGAVOND 15 JUNI om 19u30 aan het lokaal
Het thema van deze laatste wijnproefavond van het seizoen is
naar jaarlijkse traditie ‘Breng je eigen wijntje mee’.
Deelnemers die zelf een fles wijn meebrengen om ze in groep te proeven,
nemen gratis deel aan de wijnproefavond.
De prijs voor de anderen is 7€ voor kwb-leden en 10 euro voor niet-leden.
Om de corona-regels rond tafelschikking en tafelbediening te kunnen
respecteren vragen wij dat deelnemers zich vooraf inschrijven.
Inschrijven kan tot maandagavond door een mailtje te sturen naar
kwboosterwijk@gmail.com met vermelding van het aantal deelnemers.
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Een nieuw Kwb-werkjaar vanaf september, zonder corona?
Eind vorig jaar was in juni de eerste corona-golf grotendeels achter de rug.
Met goede moed presenteerden wij jullie toen het Kwb-jaarprogramma van 2020-2021 maar niemand
kon voorzien dat vrijwel al deze activiteiten in het water zouden vallen ten gevolge van nieuwe
corona-uitbraken.
Uiteindelijk konden we jullie slechts een handvol alternatieve activiteiten aanbieden die we corona-proof
konden/mochten organiseren: een wijnproefavond met 1,5 meter afstand, een winterse griezeltocht,
een wandeltocht rond de paashaas, een valentijn-ontbijt aan huis en een bierproefavond online.
Nu de vaccinaties volop aan de gang zijn hebben wij goede hoop dat we in september weer van start kunnen
gaan met een volwaardig kwb-jaar. Hieronder vinden jullie alvast de nieuwe jaarkalender voor 2021-2022.
Wij kijken er naar uit om jullie weer terug te zien tijdens onze kwb-activiteiten !
JAARKALENDER KWB-OOSTERWIJK 2021 - 2022

2021 SEPTEMBER
OKTOBER

14 Wijnproeven

Ledenvoordeel

12 Wijnproeven

Ledenvoordeel

22 Kom eens koken
NOVEMBER
DECEMBER

9

Ledenvoordeel

13 Zaklampentocht

Allen

3

Allen

De Sint op bezoek in de basisschool

11 Winter-barbecue
14 Wijnproeven - feestwijnen
31 Nieuwjaarszangers
2022

Alleen Kwb-leden

Wijnproeven

Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel
Allen

JANUARI

11 Bierproeven

Ledenvoordeel

FEBRUARI

8

Wijnproeven

Ledenvoordeel

18 Kom eens koken

Alleen Kwb-leden

MAART
APRIL
MEI

8

Wijnproeven

26 Paella-avond

Alleen Kwb-leden

12 Bierproeven

Ledenvoordeel

18 Paasbrunch

Ledenvoordeel

10 Wijnproeven

Ledenvoordeel

16 Planningsvergadering 2022-2023
22 Bier– en Wijnfestival
Samenaankoop mazout
JUNI

Ledenvoordeel

6

Lekkerbekkentocht

14 Wijnproeven

Alleen Kwb-leden
Allen
Alleen Kwb-leden
Ledenvoordeel
Ledenvoordeel

Opmerking : Last-minute kalenderwijzigingen zullen tijdig worden aangekondigd in ‘De Kijker’ .

Noteer onze kwb-activiteiten
alvast in jullie agenda !
- De activiteiten aangeduid met ’Alleen Kwb-leden’
zijn voorbehouden voor onze eigen leden.
- Op de andere activiteiten is iedereen welkom,
maar bij de meeste kan u dan als kwb-lid
voordeliger deelnemen (Ledenvoordeel).

