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kwb Oosterwijk
Kwb-wijnproefavonden
Thema‟s voor onze komende wijnproefavonden:

10 april - Wijnkwis
8 mei - Oostenrijkse wijnen
Tijdens onze wijnkwis worden er verschillende wijnen „blind‟ geproefd.
Bij elke wijn horen enkele kwisvragen, zodat ieder van ons zijn/haar wijnkennis
in de praktijk kan testen.
We starten om 20u in ons lokaal in de Schuurveldstraat. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Aan deze activiteit kunnen leden én niet-leden deelnemen.
Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.
In deze prijs zijn alle wijnen inbegrepen. .

Samenaankoop mazout: Maak gebruik van uw ledenvoordeel !
Ook dit jaar kunnen onze kwb-leden meedoen aan een samenaankoop mazout.

vóór
22 mei !

Voor deze samenaankoop gelden enkele belangrijke regels:
- Dit aanbod geldt enkel voor kwb-leden of personen die vooraf lid worden!
- Levering tussen 11juni en het begin van het bouwverlof aan de prijs die begin juni wordt bedongen
tussen de leverancier en initiatiefnemer 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 !!
Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop?

- bezorg dan onderstaand bestelformulier vóór 22 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5.
- of stuur een mailtje met uw bestelling naar mailadres kwboosterwijk@gmail.com
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:

___
___

___
___
___
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April 2018

afdeling OOSTERWIJK
Kwb “Kom eens Koken” op vrijdag 20 april om 19u00

Barbecue !

NU inschrijven !
(vóór 15 april !

Na enkele geslaagde edities wordt dit alweer de laatste “Kom eens koken” van het voorjaar, en daarom kiezen
we voor een gezellige barbecue onder kwb-leden.
Deelnemers aan deze avond steken met zijn allen een handje toe bij de bereiding en het bakken.
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) schrijf dan in ten laatste voor 15 april :


via mail: Heidi.Husson@scarlet.be
met vermelding van „kom eens koken‟ + naam + aantal personen



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

De kosten van de avond bedragen 15€ per persoon, alles inbegrepen.

Begeleider rijbewijs? Met Kwb kan u het verplichte attest behalen.

