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Kwb-wijnproeven — dinsdag 11 oktober om 20u   
 

Wij verwachten u in het lokaal in de Schuurveldstraat om 20u.  
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
      
Deelnameprijs: 7 € leden / 10 € niet-leden  (alle wijnen inbegrepen)      
Info: Marc — tel. 014/265744. 

Kwb  “Kom eens Koken” op verplaatsing — vrijdag 21 oktober vanaf 18u00  
 

Op 21 oktober gaan we van start met een nieuwe reeks “Kom eens koken”. 
 
Op deze gezellige kook-avonden voor kwb-leden bereiden we in groep een lekkere maaltijd, en we sluiten de 
avond samen af met een gezellig diner. 
 
Deze maand gaan we koken onder begeleiding van onze chef-kok Gunther. 
Nieuw is ook dat we deze keer ons vertrouwde lokaal inruilen voor een professionele leskeuken ! 
 
“Kom eens koken” gaat deze maand door op volgende locatie: 

 
                                Leskeuken CVO 
                                Vorstse Baan 3 
                                2431 Laakdal  
 
Zij die dit willen, kunnen al vanaf 18u starten met de voorbereidingen.  
Tegen 19u verwachten we dat alle deelnemers in Laakdal zijn toegekomen  
zodat we de bereidingen kunnen starten.  
Rond 21u zouden we dan met zijn allen aan tafel kunnen gaan. 
 
 

Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) schrijf dan in vóór 13 oktober: 
 

 via mail: kwboosterwijk@gmail.com  
           met vermelding van ‘kom eens koken’ + naam + aantal personen 
 

 Of door even te telefoneren naar 014/265744  (Marc) 
 
De kosten van de avond bedragen nog steeds 15 euro per Kwb-lid, alles inbegrepen.  

Energiekosten   
 

De stijgende energiekosten zijn een actueel thema deze dagen. Misschien kunnen deze tips u helpen. 
     
 - 21 oktober 2022 om 20u kan u in dienstencentrum Ter Harte, Verlorenkost 22 in Westerlo,  
   deelnemen aan de infoavond “Betaalbare energie: wat kan ik doen?”. 
   Info en inschrijven bij willy.vangheel@kwb-westerlo.be . 
 
  - verwarmt u met stookolie? Vergeet dan uw mazoutcheque van 300 euro niet aan te vragen. 
    Alle info vindt u op de website informazout.be  
 


