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kwb Oosterwijk
Het kwb-bestuur wenst iedereen die deelnam aan de activiteiten rond
‘50 jaar Kwb Oosterwijk’
oprecht te bedanken. Jullie hebben er een fantastisch jubileum van gemaakt !
BIER-en WIJNFESTIVAL KWB OOSTERWIJK
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Zondag 3 mei 2015
tussen 14u en 18u
Kwb-lokaal
Schuurveldstraat Oosterwijk

KWB Oosterwijk zet zijn stoelen en tafels buiten om gezellig te terrassen
met een biertje of een wijntje.
Onze bierkenners selecteerden voor u lekkere minder gekende bieren.
Geen Duvel of Leffe, maar wel Kapittel, Cornet, Bink, Paljas, …
Onze tappers geven je graag advies om voor u het beste biertje te serveren.
Ook zal ons blond en bruin KWB-bier te proeven zijn.
En voor de echte liefhebbers ORVAL met verschillende brouwdata.
Geen echte liefhebber van bier? Geen nood !
De wijnclub van KWB Oosterwijk koos voor u enkele witte en rode wijntjes uit
en bubbels voor diegene die iets te vieren hebben.
Op verzoek van onze sponsors zullen er ook hapjes voorzien worden.
Een schoteltje warm of een schoteltje gemengd zal u in nog hogere sferen
doen belanden.
Net zoals vorige jaren presenteren wij dit alles aan zeer democratische prijzen.
Wij zijn op 3 mei het goedkoopste café van België !!

6de KWB LEKKERBEKKENTOCHT
Pinkstermaandag 25 mei 2015
Onze jaarlijkse fietstocht voor het gezin, met verschillende smulpauzes onderweg.

Lees alles hierover in de Kijker van volgende maand.
Hou deze datum nu reeds vrij

April 2015

. afdeling OOSTERWIJK
Kwb-wijnproefavonden
Dinsdag 14 april : wijnen van wijnhandel ’Landolium’
Dinsdag 12 mei : wijnen uit het assortiment van onze sponsor
Afspraak om 20u in ons kwb-lokaal.

Kom eens eten

Kwb-leden € 7 / niet-leden € 10.

— Reis rond de wereld

NU

Vrijdag 24 april 2015

inschrijven !

vanaf 18u30 in ons kwb-lokaal

(tot 18 april)

Aziatisch koken

Onder leiding van onze kok Bart gaan we weer een 3-gangen maaltijd bereiden.
die we ons samen op feestelijke wijze gaan laten smaken.

Deelnemers aan deze avond hebben vrijblijvend de gelegenheid om een handje
toe te steken bij het koken. Maar je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, want het hoofddoel is
er samen een gezellige avond van te maken.
Wil je deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je voor 19 april inschrijven:


via een mailtje naar het mailadres: Heidi.Husson@scarlet.be



Of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi)

De kostprijs voor deze avond bedraagt 12€50 per persoon, en dat is alles inbegrepen.
De inschrijvingen kunnen vroeger worden stopgezet als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen.

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 gelden enkele belangrijke regels:
- Levering tussen 5 juni en het begin van het bouwverlof aan de prijs bedongen tussen de leverancier en 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?
- bezorg dan onderstaand bestelformulier vóór 17 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5.
- of stuur een mailtje met uw bestelling naar Heidi.Husson@scarlet.be



17 mei !

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 verklaart dat hij/zij lid is van kwb-Oosterwijk.

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

vóór
17 mei !

