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Kwb - Lekkerbekkentocht  
op pinkstermaandag 24 mei   

 

Een fietstocht voor heel het gezin, met lekkere smulpauzes onderweg. 
 
Onze jaarlijkse fietstocht op Pinkstermaandag staat dit jaar in het teken 
van lekker smullen. 
Groot en klein zullen aan hun trekken komen, want je kiest zelf hoe snel 
en hoe ver je fietst.  
 
Nodig zeker vrienden en kennissen uit, want samen in groep fietsen  
is nóg gezelliger. 
 
 
3 afstanden: 23km, 24km, of  47km (beide lussen na elkaar) 
 
Vrij vertrek aan ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.    
 

• Fietslus 1 (23km): vertrek tussen 11u en 11u45. 
• Fietslus 2 (24km): vertrek tussen 13u30 en 14u. 

 
Smulpauzes:  wij bieden u tijdens deze lekkerbekkentocht verschillende versnaperingen aan. 
                        Voor en/of na elke lus, en uiteraard ook tijdens de pauzes onderweg. 
 
Deelname:   8 € kwb-leden  / 10 € niet-kwbleden  / 5 € kinderen tot 12j 
 
Vooraf inschrijven:   Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen wij om zeker tijdig in te schrijven. 

 
                    Inschrijven + betalen kan tot 17 mei 2010  

• via onze website www.kwboosterwijk.be -> formulieren   
• bij de kwb-bestuursleden. 
• telefonisch via 014/261272 (vóór 20u) 

 
         Smeer je ketting, kontroleer je remmen en pomp je banden op !  
                    Wij zullen zorgen voor de nodige energie onderweg. 

Kwb-wijnproefavonden:  elke maand weer een ontspannende activiteit 
 

‘Italiaanse wijnen’  
dinsdag 11 mei 2010 om 20u in ons kwb-lokaal. 

   

Prijs: kwb-leden 5 euro / niet-leden 8 euro.                                                               Info?  Tel. Marc (014/265744) 
 



Verslag vanuit het “Run for fun”-kamp…. 
 

Een tiental enthousiaste joggers zijn van week tot week hun conditie 
aan het opbouwen.  Zij willen het 10 weken volhouden om uiteindelijk 
midden juni hun diploma te halen.  
 
Op vrijdag 18 juni verwachten wij alle supporters op post om onze 
dappere joggers aan te moedigen bij hun ultieme proef. 
 
Aansluitend is er een gezellig sportcafé om de vermoeide spieren te 
ontspannen, en vooral... om de vochtbalans weer op peil te brengen. 
 
Meer info in kijker van volgende maand.   
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Komende  activiteiten  
 
- Invullen belastingsbrieven (ACW): Gaat door op 25/5 vanaf 18u30 tot 21u in ons kwb-lokaal. 
 
- Planningsvergadering op 16/6: 
   Wil je helpen bij onze kwb-activiteiten? Kom dan zeker naar onze planningsvergadering in juni. 
   Daar kan je samen met de rest van het bestuur de activiteitenkalender van volgend werkjaar uitwerken. 

 

KWB Samenaankoop mazout                                       Bestellen vóór 27 mei ! 
 

Ook dit jaar werken we samen met onze buur-KWB-afdelingen om KWB'ers de kans te geven tegen een  
voordelige prijs mazout aan te kopen. Het initiatief gaat uit van KWB Zoerle-Parwijs.  
 
Voor deze samenaankoop zijn er enkele regels waaraan je je moet houden:  
  -  De levering zal gebeuren tussen 11 juni en het begin van het bouwverlof aan de prijs die zal bedongen  
     worden tussen de leverancier en het bestuur van KWB Zoerle-Parwijs.  
  -  De minimum bestelling bedraagt 800 liter.  
  -  De betaling gebeurt rechtstreeks aan de leverancier. U belooft de leverancier een contante  
     betaling bij levering of dadelijk na ontvangst van de rekening. Zo krijgen we allen een voordeligere prijs!  
  -  Ondergrondse tanks moeten om de 3 jaar herkeurd worden. Een geldige groene stop is verplicht !! 
  -  Dit aanbod geldt enkel voor KWB-leden of personen die lid worden! 
 

Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop? 
  - bezorg onderstaand bestelformulier vóór 27 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5. 
  - of bestel via het invulformulier op onze website:  www.kwboosterwijk.be -> formulieren   

SAMENAANKOOP MAZOUT  KWB-OOSTERWIJK ——   BESTELFORMULIER 
 
Ondergetekende: ............................................. Tel. nr.: …………….......... 
Straat: .............................................................. Nr.: ........  
               - bestelt ...........…....... liter mazout voor huisverwarming  
               - of wil zijn tank volledig laten vullen met vermoedelijk .………...... liter 
 
De deelnemer/deelneemster verklaart: 
               - dat zijn/haar ondergrondse stookolietank gekeurd is en een groene stop heeft gekregen.  
               - dat hij/zij lid is van KWB-Oosterwijk. 
 
Datum: ...........................                                    Handtekening: ........................................... 

Bestel voor 27 mei ! 

 


