
    April 

 
2016 

 

         KIJKER 
 

                                   kwb  Oosterwijk 

  www.kwboosterwijk.be -  e-mail: info@kwboosterwijk.be -  Bankrekening: Belfius BE52 7875 0570 4409 

Kwb Wijnproefavond:  dinsdag 12 april 2016 - 20u 
  

Op ontdekking:   Wijnen uit Oost-Europa  
 

Oost-Europese wijn doet nog steeds de wenkbrauwen van veel liefhebbers fronsen. Maar ooit kwamen hier zeer 
prestigieuze wijnen vandaan.   

 
Martin zal ons deze maand een aantal wijnen uit deze oude wijnregio’s 
laten proeven.  
 
De wijnproefavond gaat door in ons lokaal in de Schuurveldstraat. 
We starten om 20u. Vooraf inschrijven is niet nodig.  
 
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen. 
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.  
In de prijs zijn alle wijnen inbegrepen.  
 

PS: noteer ook reeds de datum voor volgende maand: 10 mei 2016 - Wijnen uit het assortiment van Delhaize  

Hou deze data vrij ! 
 

 Pinkstermaandag 16 mei 2016:   Kwb lekkerbekkentocht 
 
Naar jaarlijkse traditie organiseren wij op Pinkstermaandag onze ‘Kwb Lekkerbekkentocht’.  
Een fietstocht voor heel het gezin, met lekkere hapjes onderweg. 
 
 

 Zondag 5 juni 2016:   Kwb wijn- en bierfestival 
 
Het Kwb bierfestival was reeds enkele jaren een vaste waarde op onze agenda.  
Dit jaar presenteren we naast speciale bieren ook een reeks lekkere wijnen. 
We hopen dat het een zonnige juni-dag wordt, zodat we een gezellig terras kunnen inrichten. 
 

 Maandag 30 mei 2016:  Kwb Planningsvergadering 

 
We nodigen al onze kwb-leden uit om op 30 mei deel te nemen aan onze planningsvergadering, om samen 
met ons de nieuwe activiteiten vast te leggen voor ons volgend kwb-werkjaar dat start in september.  

Kwb ‘Kom eens eten’ op vrijdagavond 18 april - 19u.    Schrijf nu in.  

 
Kwb-leden die deelnemen aan deze activiteit kunnen een handje toesteken in de 
keuken of de zaal. Maar je hoeft zeker geen keukenprins(es) te zijn.  
Samen een gezellige avond hebben blijft ons hoofddoel.  
 

Kwb-leden (al dan niet met partner) kunnen inschrijven tot 10 april: 
 
    -  via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be   
    -  of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi)  
 
Tot dan !  
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Ontvang je Kijker via e-mail !    Snel en gemakkelijk. 

 
Met uitzondering van de zomermaanden ontvangt u maandelijks de RAAK samen met de KIJKER. 
Ofwel is dat rechtstreeks in uw brievenbus, ofwel aan huis gebracht door een bestuurslid.  
 
Als jullie dat willen kunnen jullie binnenkort de ‘Kijker’ reeds vooraf ontvangen in pdf-formaat via e-mail. 
 

 

Uiteraard houden wij ons aan de privacy-regels,  
want we willen absoluut mailtoestanden zoals hiernaast  
vermijden: 
 

 Uw emailadres zal enkel worden gebruikt door Kwb  
Oosterwijk voor het maandelijks versturen van de Kijker,  
het beantwoorden van de mails die u ons stuurt en  
het sturen van een herinnering rond onze Kwb-activiteiten. 
 

 Uw emailadres wordt in geen geval doorgegeven  
aan derden voor commerciële doeleinden 
 

 Een eenvoudig mailtje naar ons emailadres volstaat om u  
te laten schrappen van onze mailing list als u dat wenst. 

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 9 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! 
 
Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop? 
 
  - bezorg dan onderstaand bestelformulier vóór 23 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5. 

  - of stuur een mailtje met uw bestelling naar mailadres  info@kwboosterwijk.be  en u krijgt  
     een ontvangstbevestiging via mail. 

 

vóór  

23 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  

23 mei ! 

We staan blijkbaar ergens op een mailing list... 

Om opgenomen te worden in de mailing-list van Kwb Oosterwijk volstaat het om een mailtje te sturen 

naar ons emailadres info@kwboosterijk.be met de vermelding ‘Kijker via email’. 


