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Samenaankoop huisbrandolie 
Ook dit jaar zal kwb-Oosterwijk haar leden weer de kans bieden om in te schrijven voor de samenaankoop van 
mazout in de loop van juni. U mag de inschrijvingsformulieren verwachten in de Kijker van mei of juni. 

                               KIJKER 
                                                              kwb  Oosterwijk 

Lekkerbekkentocht:  Hou zeker 29 mei vrij voor onze kwb-gezinsfietstocht !  
 
Op zondag 29 mei organiseert kwb-Oosterwijk de tweede Lekkerbekkentocht, een gezinsfietstocht naar enkele 
interessante plaatsen in de buurt met verschillende lekkere hapjes onderweg. 
 
Hou de kijker van volgende maand in het oog.  Daarin vindt u alle informatie en het inschrijvingsformulier. 

22 mei 2011:  Bezoek ‘HET BEROEPENHUIS’ met je zoon of dochter….  
 

 
 
 
Het Beroepenhuis is een vzw die jongeren wil aansporen om een bewuste en positieve keuze te maken voor 
een opleiding in de technische sfeer. Het richt zich op de sectoren: transport & logistiek, metaal & technologie, 
chemie & kunststoffen, bouw, voedingsindustrie, horeca, social profit en grafische sector. 

 
 
 
 
 
 

Zin om verschillende beroepen zelf uit te proberen?  
In HET BEROEPENHUIS in GENT kan je op een speelse manier kennismaken met een veertigtal beroepen.  
 
Schuif als mecanicien onder een vrachtwagen, zet een haarnetje op als kwaliteitsverantwoordelijke  
in de voedingsindustrie en ontwerp een fiets als industrieel tekenaar.  
 
Wie HET BEROEPENHUIS graag bezoekt, kan meegaan met kwb Oosterwijk op zondag 22 mei 2011.  
De trein vertrekt rond 9.00 u in het station van Herentals en de terugkeer is voorzien omstreeks 15.00 uur. 
Een dagtrip weekend (groepstarief vanaf 15 personen) inclusief toegang + vervoer kost 15 € per persoon. 
Kinderen onder 10 jaar betalen alleen vervoer : 10 € .    
Het bezoek duurt ongeveer 2 uur. 

Inschrijven kan via kwb Oosterwijk, door rechtstreeks te storten op rekeningnummer 787-5057044-09  
met de vermelding van ‘inschrijving BEROEPENHUIS”, het aantal deelnemers en uw telefoonnummer.  
Na inschrijving en betaling ontvangt u alle praktische info voor die dag. 
 
Uiterste datum van inschrijving + betaling is 30 april 2011. 
Inlichtingen te bekomen bij Leen Goossens, Hoogveld 51, 2260 Westerlo  
Leengoos@hotmail.com - GSM 0495/64 57 96 na 19.00 uur 

KWB OOSTERWIJK NODIGT U UIT !  
In het kader van onze activiteit "Achter de Schermen" brengen we op 22 Mei  2011  

een bezoek aan de HET BEROEPENHUIS te GENT (Familie-activiteit voor leden en niet-leden). 

 
 


