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kwb Oosterwijk

3de kwb
lekkerbekkentocht
maandag 28 mei 2012
Fietsen en smullen met heel het gezin.
Op Pinkstermaandag gaat de 3de kwb lekkerbekkentocht door.
De formule is eenvoudig: U kiest één van de fietslussen die wij voor jullie hebben
uitgestippeld, en wij zorgen voor allerhande smulpauzes onderweg.
Dit jaar hebben wij 4 verschillende lussen voorzien.
Er is zeker een afstand bij die u past, en het tempo bepaal je uiteraard zelf.
Nodig zeker vrienden en kennissen uit, want in groep fietsen is nóg gezelliger.
Keuze uit 4 fietslussen met vrij vertrek aan ons kwb-lokaal in de Schuurveldstraat.





Fietslus 1
Fietslus 2
Fietslus 3
Fietslus 4

( 57 km ):
( 42 km ):
( 35 km ):
( 20 km ):

Vertrek tussen 10u en 10u30. 22km voormiddag + middagpauze + 35km namiddag.
Vertrek tussen 10u en 10u30. 22km voormiddag + middagpauze + 20km namiddag.
Vertrek tussen 13u en 13u30.
Vertrek tussen 13u en 13u30.

Voor iedereen ‘s middag’s een kwb-burger !
Voor fietsers van lus 1 en 2 voorzien wij een kwb-burger tijdens de middagpauze in ons lokaal.
Fietsers van lus 3 en 4 kunnen ‘s middags van hun kwb-burger genieten vóór het vertrek.
Zo moet niemand met lege maag de baan op !
Smulpauzes
Wij bieden u tijdens deze lekkerbekkentocht uiteraard verschillende versnaperingen aan.
Voor en na elke lus, en uiteraard ook tijdens korte pauzes onderweg.
Bezoek met ons het Heemmuseum:
Wegens het grote succes van vorig jaar hebben wij het Heemmuseum in Oevel opnieuw opgenomen in de route.
Wij danken alvast de verantwoordelijken van het Heemmuseum dat zij ons opnieuw willen verwelkomen.
Deelname: 8 € kwb-leden / 10 € niet-kwbleden / 5 € kinderen tot 12j
Vooraf inschrijven:

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen wij om vooraf in te schrijven.
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 mei 2012

via onze website www.kwboosterwijk.be

via een mail naar info@kwboosterwijk.be

bij de kwb-bestuursleden.
Betaling via overschrijving op rekeningnummer 787-5057044-09 van kwb Oosterwijk.

Mei 2012

afdeling OOSTERWIJK
Invullen belastingsbrieven: 22 mei 2012
Dinsdag 22 mei kan u van 18u30 tot 20u30 terecht in ons kwb-lokaal
voor het gratis laten invullen van uw belastingsbrief.
Dit is een initiatief van ACW-Westerlo dat al jaren veel bijval kent.
Vergeet vooral niet alle benodigde documenten mee te brengen !

12 juni 2012 : Afsluiter kwb-wijnproeven.
Naar jaarlijkse traditie wordt de reeks van maandelijkse wijnproefavonden afgesloten met een
gezellige kaas- en wijnavond.
Deelnemers worden die avond uitgenodigd om een eigen wijn naar keuze mee te brengen
die dan in groep wordt geproefd. De meegebrachte wijn wordt uiteraard vergoed.
Start om 20u in ons kwb-lokaal.

Kwb-leden betalen € 5, niet-leden betalen € 8.

Goed om weten




Viering Rerum Novarum: Donderdag 17 mei in Voortkapel. Om 9u30 eucharistie, om 10u30 in Palok.
Schoolfeest Basisschool Oosterwijk: Op zaterdag 9 juni levert kwb-Oosterwijk weer de helpers voor
de barbecue op het schoolfeest. Help je graag mee? Laat het ons weten.
Kwb Bierfestijn: Zondag 17 juni in ons kwb-lokaal. Proef er meer dan 70 bieren !

Samenaankoop mazout: Maak gebruik van uw ledenvoordeel !
Ook dit jaar kunnen onze kwb-leden meedoen aan een samenaankoop mazout i.s.m. kwb Zoerle-Parwijs.
Voor deze samenaankoop zijn er enkele regels waaraan u zich moet houden:
- De levering zal gebeuren tussen 8 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 vooraf lid worden!
vóór

Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop?
27 mei !
- bezorg dan 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.: ........

Bestel vóór
27 mei !

- bestelt ...........…....... liter mazout voor huisverwarming
- of wil zijn tank volledig laten vullen met vermoedelijk .………...... liter
De deelnemer verklaart dat hij/zij lid is van kwb-Oosterwijk.
Datum: ...........................

Lidnummer: ………………………...

Handtekening: ...........................................

