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Noteer reeds onze activiteiten van volgende maand  
 

• 14 maart 2023 - 20u : Kwb wijnproeven (in het Klokkenhof) 

• 25 maart 2023 - 18u : Kwb Paella avond (in het lokaal van FC Verachtert) 

Allerlaatste herinnering !!     Vernieuwing kwb-lidmaatschap 2012 
Er nog niet aan gedacht om je lidgeld te betalen?   

 

Stort dan vandaag nog 25 euro op rekening 787-5057044-09 van kwb-Oosterwijk. 

 

Wij brengen je inschrijving dan zo snel mogelijk in orde. 

Kwb wijnproefavond op dinsdag 14 februari om 20u 

            
 

 

  Deze maand presenteert Martin ons een uitgebreide selectie Bordeaux-wijnen. 

  Een avond die je dus zeker niet mag missen. En het is ook een gelegenheid  

  om samen met je partner op een leuke manier Valentijn te vieren.    

    
   De wijnproefavond gaat door in het Klokkenhof. 

   We starten om 20u. Vooraf inschrijven is niet nodig.  

 

   Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 

   Kwb-leden: 7 euro (of 2 euro met kortingsbon)  / Niet leden: 10 euro.     

   Speciaal ter gelegenheid van Valentijn kan uw partner deze maand gratis deelnemen ! 

      Valentijn special  
Heren, nodig jullie partner gratis uit voor deze wijnproefavond !   

Kwb  “Kom eens Koken” op verplaatsing —  zaterdag 18 februari om 17u 

                     * * *    OPGELET :   nieuwe datum  !  !  !      * * * 

  Onze “Kom eens koken” die voorzien was op vrijdag 17 februari kan niet doorgaan op de geplande datum.  

  In de plaats komt een “Kom eens koken op verplaatsing” op zaterdag 18 februari ! 

  We ruilen het vertrouwde lokaal opnieuw in voor de professionele leskeuken in Laakdal: 

                                Leskeuken CVO 

                                         Vorstse Baan 3 

                                         2431 Laakdal  

Zij die dit willen, kunnen al vanaf 16u starten met de eerste voorbereidingen.  

Tegen 17u starten we onder leiding van chef Gunther met de bereiding van de maaltijd.  

Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) schrijf dan in vóór 15 februari: 

 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    


