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kwb Oosterwijk

Onze allerbeste wensen voor 2017 !

Allerlaatste herinnering !!

Vernieuwing kwb-lidmaatschap 2012

Er nog niet aan gedacht om je lidgeld te betalen?

Stort dan vandaag nog 25
euro
op rekening
787-5057044-09
van
kwb-Oosterwijk.
Kwb
Oosterwijk
wenst
aan iedereen
een
fantastisch jaar,
vol vreugde en vriendschap, en een goede gezondheid!
Wij brengen je inschrijving dan zo snel mogelijk in orde.
Kwb-Oosterwijk organiseert in 2017 weer heel wat boeiende activiteiten.
Hou dus elke maand de Kijker in het oog, want daarin vindt u alle informatie over onze vereniging.
Daarnaast genieten jullie als kwb-lid ook van een hele reeks activiteiten en voordelen via KWB nationaal.
Neem daarvoor zeker eens een kijkje op www.kwb.be.
Wij bezorgen jullie alvast een spiksplinternieuwe kwb-lidkaart 2017, het kwb voordelenboekje 2017 en
de nieuwe Falos wandelkalender 2017.

Dinsdag 10 januari : Kwb-wijnproefavond
De wijnproefavond gaat door in ons kwb-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.

Januari 2017

afdeling OOSTERWIJK
Sinds 1 januari: Nieuwe regeling voor de verhuring van ons kwb lokaal !
Vanaf dit jaar starten wij met een nieuwe regeling in verband met het huren van ons kwb lokaal.
Om het voor onze leden gemakkelijker te maken hebben wij een aantal nieuwigheden doorgevoerd.


De bezetting van ons kwb-lokaal staat op onze website: http://www.kwboosterwijk.be/kwblokaalagenda.html.
Deze agenda geeft een ‘indicatie’ op welke dagen het lokaal bezet is, maar is uiteraard niet bindend.



Reserveringsaanvragen kunnen naar ons nieuw e-mail adres worden verstuurd: kwboosterwijk@gmail.com
Wij zorgen voor een antwoord binnen de week.
Het is ook mogelijk om rechtstreeks een kwb-bestuurslid contacteren als u wenst te reserveren.



Voor elke reservering wordt een genummerde huurovereenkomst opgemaakt, die pas ingaat na het tijdig
betalen van een voorschot.

Belangrijk !
De kwb-leden die reeds op 1 januari 2017 lid waren van Kwb Oosterwijk kunnen in 2017 het kwb-lokaal
huren aan ledentarief op voorwaarde dat zij het lokaal huren voor een persoonlijke activiteit.
(Het ledentarief geldt dus niet voor activiteiten van derden, zoals vrienden, familieleden, enz...)
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, contacteer ons dan via ons nieuw e-mail adres:
kwboosterwijk@gmail.com
NB: Voor de lopende reservaties (=boekingen van vorig jaar voor activiteiten die doorgaan in 2017) verandert er niets, maar als de huurder
dit wil kunnen wij op eenvoudige vraag ook voor deze reservaties een formele huurovereenkomst opstellen.

Wist je dat...
...op 31 december 2016 bijna honderd nieuwjaarszangertjes langskwamen in de kerststal
op het kerkplein waar ze allemaal getrakteerd werden op een kwb-wafel en een kwb-chocomelk?
(Met dank aan het Kerststalcomitee van Oosterwijk, voor het jaarlijks ter beschikking stellen van hun kerststal)

Zaklampentocht 2016
… Na de kennismaking met onze kwb griezelfiguren in het bos, toch even bekomen aan de toog...

Vanaf 1 januari 2017

KWBOOSTERWIJK@GMAIL.COM

