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Hernieuw deze maand uw Kwb lidmaatschap voor 2023 ! 
   

  De ledenbijdrage voor 2023 bedraagt 35 euro.  
   
  Net zoals vorig jaar wil kwb-Oosterwijk de trouwe kwb’ers graag extra belonen met  
  een kortingsbon van 5 euro voor deelname aan onze lokale Kwb-activiteiten in 2023.   
   
  Daar bovenop voorziet kwb-nationaal in de Raak van januari 2023 eveneens  
  een kortingsbon die u kan gebruiken bij gelijk welke kwb-activiteit.  
    
  Een dubbel voordeel dus, als u tenminste tijdig (°) uw lidmaatschap vernieuwt.  

 
 
 
 
 
 

                                                         (°) bij niet-tijdige betaling wordt uw lidmaatschap gestopt op 31/12/2022, en wordt u als  
                                                                             nieuw lid ingeschreven in de loop van 2023. Als nieuw lid ontvangt u geen kortingsbon.   

Verleng nu vóór 26 november uw lidmaatschap  
 

door 35 euro te storten op rekening BE96 1325 5265 3905 van kwb-Oosterwijk 
  

en u ontvangt in januari uw kortingsbon van 5 euro voor onze lokale kwb-activiteiten in 2023 

                                    Vrij vertrek tussen tussen 18u en 19u  
 

            aan het lokaal van hondenclub NHV Westerlo, Britselaan 53  
 
 
  Een bewegwijzerde tocht van +-5 km voor groot en klein in het donker door het bos.  
  Een beetje griezelig, maar ook weer niet teveel... 
   
  Onderweg geniet iedereen van gratis warme soep en chocomelk.  
  En voor de grote koulijders zijn er jeneverkes aan een schappelijke prijs. 
   
  U hoeft niet vooraf in te schrijven voor deze activiteit. 
 
  Deelnameprijs is 2 euro per persoon voor Kwb-leden én voor niet-leden,  
  dus breng zeker uw vrienden en kennissen mee !  
   
   Voor bijkomende info, tel. Rudi: 014265657 

Zaterdag 26 november 2022  

      Vóór 
26 november 



Kwb-wijnproeven — dinsdag 8 november om 20u   
 

We starten om 20u in het lokaal in de Schuurveldstraat.  
Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.     
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen.  
 
Info: Marc — tel. 014/265744. 
 
PS: noteer zeker ook de wijnproefavond van 13 december rond het thema ‘Feestwijnen’ in uw agenda ! 

    
    

                                                       afdeling OOSTERWIJK 

  November 2022 

Sfeerbeelden van ‘Kom eens Koken’ van vorige maand   
 

Het was een plezier om in groep te koken in een moderne leskeuken onder leiding van een professionele kok, 
En de gerechten waren top !   Oordeel zelf… 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

Varia   
 

 Een aantal Kwb-afdelingen van Westerlo  
organiseren ‘Thomas Smith — de Feelgoodshow’  
op donderdag 16 februari 2023 in de Zoerla.   
Als Kwb-lid kan je genieten van 5 euro korting. 
Meer info vindt u op bijgevoegde flyer. 
 
 

 De Gezinsbond organiseert haar jaarlijkse kwis op 18/11.    
Info: 014265657 


