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Kwb wijnproefavond op dinsdag 8 maart om 20u 
 

 Martin presenteert een tiental wijnen uit zijn kelder.  
      
 De wijnproefavond gaat door in het 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€  (of 2€ met kortingsbon)   /  Niet leden: 10€      

Kwb  “Kom eens Koken” : Paella-avond op zaterdag 26 maart om 18u  
 

Alle Kwb-leden en hun gezin zijn van harte welkom op deze speciale zaterdag-editie van ‘Kom eens koken’ . 
Samen met de aanwezigen starten we vanaf 18u met de bereiding van een grote paella-schotel om duimen en 
vingers van af te likken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je deelnemen schrijf dan ten laatste op 21 maart in: 
 

 via mail: Heidi.Husson@scarlet.be  
met vermelding van ‘kom eens koken  -  paella’ + naam + aantal personen 

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

 De avond gaat door in het lokaal in de Schuurveldstraat. 
 De prijs is zoals steeds 15€ per persoon (of 10€ met kortingsbon) . 

Noteer nu reeds in uw agenda ! 
 

De komende maanden mogen we weer volop activiteiten organiseren, en die willen jullie zeker niet missen:  
 

• 12 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 april ! 
 

• 18 april (Paasmaandag) - Kwb Paasbrunch 
Uw jaarlijkse afspraak met een lekker ontbijt aangevuld met warme bereidingen.  
Dit jaar zal de brunch doorgaan in het Klokkenhof.  
Inschrijven vanaf begin april.  
 

• 22 mei - Kwb Bierfestival 
Genieten van een uitgebreide selectie van speciale bieren (en wijnen) op ons zomers terras. 
 

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


