
 

         KIJKER 
 

                                   kwb  Oosterwijk 

  www.kwboosterwijk.be - e-mail: kwboosterwijk@gmail.com - Bankrekening:Nagelmackers BE96 1325 5265 3905 

Laatste herinnering !     Hernieuwing kwb-lidmaatschap 2023 vóór 4/12  !! 
 

Alle kwb-leden die vóór begin december hun lidgeld voor 2023 hebben betaald,  
zullen hun nieuwe kwb-lidkaart ontvangen samen met de Kijker van januari 2023.  
 
U geniet dan tevens van de éénmalige  
korting van 5 euro bij deelname aan  
een Kwb activiteit in 2023. 

 
Je lidgeld nog niet betaald?  
 

 
Stort dan vandaag nog  35 euro  
 

op rekening BE96 1325 5265 3905  
 

van Kwb-Oosterwijk. 
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Zaterdag 10 december 2022 vanaf 18u  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koning Winter laat nog op zich wachten, maar wij zijn al wel klaar voor onze ‘Winterbarbecue’. 
Met deze speciale wintereditie van ‘Kom eens Koken’ hopen wij extra veel kwb-leden warm te maken voor  
een gezellige sfeervolle avond met lekker eten. 
 
Om deze avond tot een succes te maken rekenen wij zoals altijd een beetje op alle deelnemers.  
Hugo en Patrick staan aan de BBQ en maken een gevarieerd pakket hapjes en gerechten klaar. 
Alle aanwezigen kunnen (vrijblijvend) meehelpen bij de voorbereidingen in de keuken en de zaal. 
 
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner)  

schrijf dan in vóór 4 december: 
 

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

 Of door even te telefoneren naar 014/265744  (Marc) 
 
De BBQ-avond gaat door in het lokaal in de Schuurveldstraat 
en de kosten bedragen nog steeds 15 euro per persoon (Kwb-leden). 

Nu inschrijven ! 



    
    

                                                       afdeling OOSTERWIJK 

  December 2022 

Kwb-wijnproefavond op 13 december 
 

Feestwijnen: een aangepast gamma als aanloop naar de eindejaarsfeesten 
 

 
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.  Alle wijnen inbegrepen.  

31 december: Warme choco voor nieuwjaarszangertjes in de kerststal  !   
 

 

Net zoals in het verleden zal kwb-Oosterwijk met oudjaar gratis warme chocomelk en  
wafels aanbieden aan alle kinderen die nieuwjaar gaan zingen.   
        

Wij staan voor u klaar in de kerststal op het kerkplein vanaf 9u30. 
Ook ouders en sympathisanten zijn welkom. We serveren jeneverkes aan schappelijke prijzen.  
 
Wij danken het Kerststalcomité van Oosterwijk voor het ter beschikking stellen van hun kerststal. 

Prettige feestdagen ! 

Bierproefavond ZYTHOS  — dinsdag 10 januari 2023 om 20u ! 
 

Al enkele jaren organiseren onze bierbrouwers (Fred, Bart en Dirk) kwb-bierproefavonden. 
 
Op deze eerste bierproefavond van 2023 komt een extern expert van biervereniging  
Onder ’t Schuim (Zythos Geel) enkele bieren voorstellen met een apart verhaal. 
 
Om tijdig de nodige proef-bieren aan te schaffen vragen we om vooraf in te schrijven  
en dit ten laatste tegen 31 december . 
 
Stuur hiervoor een mail naar kwboosterwijk@gmail.com  
met vermelding van ‘Bierproeven’ + naam + aantal personen 
   
Deelnamerijs is 10 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden.   
 
Deze proefavond gaat door in het Klokkenhof in Oosterwijk.   We starten om 20u stipt.  
  
Schol ! 

De Sint komt weer op bezoek in de basisschool op 6 december 
 

Naar jaarlijkse traditie nodigt Kwb Oosterwijk Sinterklaas uit om op 6 december samen met  
zijn helpers een bezoek te brengen aan alle klassen van de basisschool in Oosterwijk.  

 
Voor kleuters, peuters en leerlingen een dag om zeker naar uit te kijken! 
 
We hebben wel geruchten opgevangen dat de kleren en de mantel  
van de Sint stilaan aan het verslijten zijn.  
Misschien dat de kinderen hem kunnen helpen?  We zijn benieuwd… 


