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Volgende Kwb Wijnproefavond:  dinsdag 10 mei 2016 - 20u 
  

Wijnen uit het assortiment van Delhaize 
 

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.  
 

7de kwb  

lekkerbekkentocht  

Pinkstermaandag 16 mei 2016 

 

     

    Fietsen en smullen met heel het gezin 
 
    Doe mee met heel het gezin aan onze populaire fietstocht.    
    Om iedereen de kans te geven om mee te fietsen,  
     voorzien wij dit jaar ook weer twee afstanden: 

 

+- 22km   /   +- 45km  
   

    Vertrek tussen 11u30 en 12u30  aan ons Kwb-lokaal, Schuurveldstraat, Oosterwijk.  
    Nodig zeker ook uw vrienden en kennissen uit, want in groep fietsen is nóg gezelliger. 
  

   Smulpauzes   
 

   Tijdens de lekkerbekkentocht voorzien wij op verschillende plaatsen  
   onderweg een tussenstop met lekkere versnaperingen  
   om uw honger en dorst te stillen. 
 
   Bij de terugkeer aan ons Kwb-lokaal kan u daarenboven nog  

   rustig nagenieten op ons zomerterras. 

 
   Met een bezoek aan het Olens radiomuseum   
 
   Deelname : 10 € kwb-leden  / 15 € niet-kwbleden  / 5 € kinderen tot 12j 

 

   Verplicht vooraf inschrijven vóór 12 mei !         
 via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be  

 telefonisch: 0474/585679  
 

    Betaling ter plaatse bij het vertrek.  
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                                                       afdeling OOSTERWIJK 

            Mei 2016 

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. 

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 ! 

 

 

Met te
rras ! 

KWB Oosterwijk zet zijn stoelen en tafels buiten om gezellig te terrassen  
met een biertje of een wijntje. 
 
Onze bierkenners selecteerden voor u een hele reeks lekkere maar minder geken-
de bieren.  
 
De wijnclub van KWB Oosterwijk koos voor u enkele witte en rode wijntjes uit. 
 
Via onze nieuwe sponsor zullen wij u ook ‘Olense Sjarel’ kunnen presenteren,  
een excellent streekbier dat wij binnenkort vast in ons kwb-lokaal gaan aanbieden. 
 
Net zoals vorige jaren presenteren wij dit alles aan zeer democratische prijzen. 

  
Wij zijn op 5 juni het goedkoopste café van België !! 

WIJN- en BIERFESTIVAL KWB OOSTERWIJK 

Zondag 5 juni 2016 
 

tussen 14u en 17u 
 

Kwb-lokaal  - Schuurveldstraat  Oosterwijk  


