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05/01/19
26/01/19
02/02/19
10/02/19
22/02/19
25/02/19

19:30 Spelavond
19:00 Nieuwjaarsfeestje
19:30 Spelavond
Valentijnsontbijt
Toneel: “De Jos is gejost”
19:00 Kookles
In de komende maanden
Za
02/03/19 19:30 Spelavond
Za
09/03/19 16:00 Kegelen
Do 21/03/19 19:30 Voordracht: voedselintolerantie
Do 25/04/19
Veilig op een veilige fiets

Georges 03 253 12 13 / Gunther 03 755 84 14 / Luc 03 252 43 01 /
Marleen 03 252 58 72 / Sarah 0474 35 47 55
Website: http://kwb.zwebsite.be Email: kwb@zwebsite.be Rek.: BE39 7775 9125 7819 / BIC: GKCC BE BB

Gelukkig Nieuwjaar
Als de champagnekurken en het vuurwerk uitgeknald zijn, dan zijn we weer een jaartje
verder. We willen je dan ook graag - samen met je gezin - een gezond en
gelukkig 2019 wensen. We danken jou omdat je ook dit jaar weer lid bent
van onze vereniging, en we zullen ook dit jaar weer ons best doen om je
weer waar voor je (lid)geld te geven.
Op zaterdag 26 januari zijn jullie allemaal welkom op ons jaarlijks kwb
nieuwjaarsfeestje. Net zoals alle vorige jaren bieden we dat feestje gratis
aan voor iedereen die in het afgelopen jaar bij één of meer activiteiten geholpen heeft als dank
voor de bewezen diensten. Als je niet bij een of andere activiteit geholpen hebt, dan ben je
even welkom, maar dan vragen we wel een bescheiden bijdrage in de onkosten (€17 per
persoon).
Als je er bij wil zijn, dan moet je in ieder geval voor 10 januari inschrijven bij iemand van het
bestuur of via kwb@zwebsite.be .
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Valentijnsontbijt
Bij jou aan huis gebracht op zondag 10 februari 2019

Valentijnsdag is hét moment bij uitstek om eens iemand te verwennen die je nauw aan het
hart ligt. Met een Kwb Valentijnsontbijt bijvoorbeeld.
Zo een pakket bevat een evenwichtig samengesteld ontbijt, compleet met fruitsap, broodjes,
koffiekoek, boter en beleg, fruit, yoghurt en een zoete verrassing. Het enige waar je zelf voor
moet zorgen is koffie of thee. Dit jaar kan je ook kiezen voor een ontbijt met cava.
Zowel in Zwijndrecht, Burcht als in Melsele en Beveren worden de pakketten op het gewenste
adres afgeleverd.
Wil je op zondag 10 februari genieten van zo’n heerlijk ontbijt, of wil je er die dag iemand
mee verrassen, vul dan alle gegevens in op het bestelformulier, en schrijf het bedrag over op
ons rekening nummer BE39 7775 9125 7819.
Je krijgt bij deze nieuwsbrief ook een extra formulier. Geef dat door aan je buren of aan
familie of vrienden. Je kan ook bestellen via ons e-mail adres kwb@zwebsite.be maar
vermeld dan in je mail wel alle gegevens (naam, aantal ontbijten, leveringsadres en -tijdstip).

Toneelbezoek:

De Jos is gejost
Een blijspel van Ruud De Ridder
met: Nicole Laurent, Ruud De Ridder
Marc Daems, Nick Delafontaine, Cathy Petit
Vrijdag 22 februari 2019 om 20:15
Echt Antwaarps teater (Arenbergstraat 10)

Na het succes van de vorige jaren gaan we dit jaar opnieuw een voorstelling van het Echt
Antwaarps theater bekijken. Dit keer spelen ze “De Jos is gejost”.
Laura en Koen hebben bouwplannen.
Ze hopen op de steun van hun ouders te kunnen rekenen.
Laura’s ouders maken daar geen probleem van en doen een gulle schenking, maar de
ouders van Koen zijn gescheiden via een vechtscheiding. Hiervoor zal dus iets meer
moeite moeten geleverd worden om hen over de streep te trekken.
Ze worden uitgenodigd om de zaak te bespreken. Maar het zal spannend worden!
Geen van beide weet namelijk dat de ander komt!
Je kan kaarten bestellen tot 26 januari – zolang de voorraad strekt – aan de gereduceerde
prijs van €20,00 (een drankje tijdens de pauze inbegrepen).
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