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Fietsen en smullen met heel het gezin 
Doe met heel het gezin mee aan onze populaire fietstocht.  Wij zorgen voor allerhande smulpauzes onderweg.  
 
Nodig zeker ook uw vrienden en kennissen uit, want in groep fietsen is nóg gezelliger. 
   
Vertrek tussen 11u30 en 12u  aan ons Kwb-lokaal, Schuurveldstraat, Oosterwijk. 

  
  
   Smulpauzes   
   Tijdens de lekkerbekkentocht voorzien wij op verschillende plaatsen onderweg  
   lekkere versnaperingen om uw honger en dorst te stillen,  
   waaronder soep, een hamburger en fruit. 
 
   Bij de terugkeer aan ons Kwb-lokaal kan u daarenboven nog  
   rustig nagenieten met een drankje op ons zomers terrasje. 

 
 
Bezoek samen met ons de ‘Molen van ‘t Veld’ in Ten Aard   
Alle deelnemers kunnen halfweg de fietstocht deze prachtige  
windmolen bezoeken, waaronder ook een educatieve ruimte is  
voorzien.   
De molenaar zal u ter plaatse graag de nodige uitleg verschaffen.  
En u kan er een drankje nuttigen. 
 
  
Deelname    
10 € kwb-leden  / 15 € niet-kwbleden  / 5 € kinderen tot 12j 

 
 

Verplicht vooraf inschrijven vóór 5 juni !     
 via een mailtje naar info@kwboosterwijk.be 

 telefonisch: 014/265744    

 bij onze kwb-bestuursleden. 
 

 
Betalen kan u ter plaatse  bij het vertrek.  
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Dinsdag 10 juni 2014 om 20u :  kwb wijnafsluiter   -  Breng je wijntje mee !  

   

Onze laatste wijnproefavond voor het grote zomerverlof is ook dit jaar  

weer een “kaas en wijn” avond, waar we iedereen van harte op uitnodigen. 
 

Deelnemers worden uitgenodigd  om zelf een flesje wijn mee te brengen  

dat we samen in groep kunnen proeven.  
 

Je bent natuurlijk niet verplicht om wijn mee te brengen.    

Zij die een flesje meebrengen nemen gratis deel aan de wijnavond. 

De anderen betalen de normale deelnameprijs:  Kwb-leden 5 euro / niet-leden 10 euro.        

Planningsvergadering op 30 juni :  Stel samen met ons de kwb-kalender op! 

 

 

Onze jaarlijkse planningsvergadering is één van de belangrijkste momenten van ons kwb-werkjaar. 
Hier bespreken wij allerhande kwb-activiteiten, en stellen wij de nieuwe kwb-kalender op voor 2014-2015.  
 

Elk jaar zijn er kwb-leden die deze vergadering meemaken.  
Nieuwe ideeën en suggesties hebben we nooit genoeg.  
 

Zin om mee te doen? Noteer dan zeker ‘maandag 30 juni - 19u30 - kwb lokaal‘   in uw agenda ! 
 
We voorzien een hapje en een drankje, dus gelieve ons op voorhand te verwittigen als je deelneemt. 
Tel: Rudi - 014/265657. 

Zaterdag 14 juni 2014 vanaf 13u — Schoolfeest in Oosterwijk 
 

Op zaterdag 14 juni zullen weer enkele kwb-medewerkers een handje toesteken op het jaarlijkse schoolfeest  
van de Basisschool in Oosterwijk.  
 
Heb je interesse om mee te helpen met onze groep?  
Laat het ons dan zeker weten.  Wij helpen achter de dranktoog tussen 13u en 16u.  


