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20 MEI 2013 -

4de kwb Lekkerbekkentocht

Fietsen en smullen met heel het gezin.
De fietstochten zijn gespreid over voormiddag en namiddag,
en er worden een heleboel smulpauzes voorzien onderweg.
Het inschrijvingsformulier vindt u in de Kijker van mei.
____________
16 JUNI 2013 -

kwb Bierfestival

Dit jaar voorzien wij een 20-tal weinig bekende Belgische bieren met klinkende namen.
Licht of donker, zoet of bitter, sterk of slap, … wij zorgen voor een gevarieerd aanbod.
We duimen alvast voor aangenaam terrasjesweer !

Wijnproefavonden
Noteer volgende wijnproefavonden in je agenda. Telkens om 20u in ons kwb-lokaal.
Dinsdag 14 mei 2013:

“Kelderrestjes”

Dinsdag 11 juni 2013:

“Wijnafsluiter: Breng je eigen wijntje mee”

Samenaankoop mazout: Maak gebruik van uw ledenvoordeel !
Ook dit jaar kunnen onze kwb-leden meedoen aan een samenaankoop mazout samen met kwb Zoerle-Parwijs.
Voor deze samenaankoop zijn er enkele regels waaraan u zich moet houden:
- De levering zal gebeuren tussen 7 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!
Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop?
- bezorg dan onderstaand bestelformulier vóór 24 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5.
- of stuur een mailtje met uw bestelling naar info@kwboosterwijk.be



vóór
24 mei !

SAMENAANKOOP MAZOUT KWB-OOSTERWIJK —— BESTELFORMULIER
Ondergetekende: ..........................................………….

Tel. nr.: ……………..........

Straat: .........................................................…………...

Nr.: ........

Bestel vóór
24 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.

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

