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kwb Oosterwijk
OOSTERWIJK DOET MEE AAN
DE WARMSTE WEEK VAN MUSIC FOR LIFE !
In Oosterwijk werd zopas een nieuw initiatief gestart om geld in te zamelen
voor de Warmste Week. De initiatiefnemers hopen alle inwoners van ons dorp
hiervoor warm te maken, en nodigen iedereen uit om acties op te zetten om
geld in te zamelen of tenminste deel te nemen aan de acties van anderen.
In de loop van de maand zullen over gans het dorp folders verspreid worden
met meer informatie over ‘Oosterwijk for Life’. Ook in onze Kijker gaat u
vanaf nu maandelijks info vinden over de acties rond ‘Oosterwijk for Life’.

— OOK KWB OOSTERWIJK DRAAGT EEN STEENTJE BIJ ! —

BIERFESTIVAL KWB OOSTERWIJK
ten voordele van ‘Oosterwijk for Life’

Zondag 26 mei 2019
tussen 14u en 18u
Kwb-lokaal - Schuurveldstraat Oosterwijk

Kwb Oosterwijk zet zijn stoelen en tafels buiten, om samen met jullie een gezellig
terrasje te doen met een fris biertje of een lekker wijntje.
Onze bierkenners selecteerden voor u een hele reeks lekkere maar minder gekende
bieren. Daarnaast kozen we voor u ook enkele witte en rode wijntjes uit.
Net zoals vorige jaren presenteren wij dit alles aan zeer democratische prijzen.
Iedereen is welkom.
!! Alle opbrengsten gaan dit jaar naar ‘Kom op tegen kanker’ via de actie ‘Oosterwijk for Life’ !!
Proef ook onze

zelf gebrouwen Oosterwijkse bieren !
Kwb “Kom eens Koken” op vrijdag 17 mei om 19u00
Een gezellige avond onder kwb-leden. Deelnemers steken met zijn allen een handje toe bij de bereiding
van een lekkere maaltijd, waar we nadien samen van genieten.
Wil je als Kwb-lid deelnemen (al dan niet met partner) dan moet je ten laatste op 13 mei inschrijven:

via mail: Heidi.Husson@scarlet.be met vermelding van ‘kom eens koken’ + naam + aantal

Of door even te telefoneren naar 0474/585679 (Heidi).
De kosten van de avond bedragen 15€ per persoon, alles inbegrepen.

Mei 2019

afdeling OOSTERWIJK

10de kwb lekkerbekkentocht
Pinkstermaandag 10 juni 2019
Fietsen en smullen met heel het gezin
Vrij vertrek tussen 10u30 en 11u30
Op pinkstermaandag organiseren wij weer onze jaarlijkse Lekkerbekkentocht.
Deze keer fietsen we naar Heist-op-den-Berg waar we 2 musea bezoeken.
De totale lengte van de fietstocht is ongeveer 53 km.
Natuurlijk zorgen we ook dit jaar weer voor enkele lekkere versnaperingen onderweg
Nodig zeker ook uw vrienden en kennissen uit, want in groep fietsen is nóg gezelliger.
Deelname: 10 € kwb-leden / 15 € niet-leden / 5 € kinderen tot 12j

Verplicht vooraf inschrijven vóór

6 juni via een mailtje naar Heidi.Husson@scarlet.be

Andere Kwb-activiteiten
- Kwb Wijnproeven op dinsdag 14 mei om 20u.
Iedereen welkom ! Kwb-leden: 7 euro / Niet leden: 10 euro.
- Kwb Planningsvergadering op maandag 20 mei om 19u.
Kwb-leden die interesse hebben om het komende werkjaar actief mee te helpen
bij de organisatie van onze kwb-activiteiten, worden vanaf 19u met open armen ontvangen
in ons kwb-lokaal om samen de nieuwe Kwb jaarplanning voor 2019-2020 op te stellen.

Samenaankoop mazout !
Ook dit jaar kunnen onze kwb-leden meedoen aan een samenaankoop mazout.

Voor

22 m
ei !
Voor deze samenaankoop gelden enkele belangrijke regels:
- Dit aanbod geldt enkel voor kwb-leden of personen die vooraf lid worden!
- Levering tussen 10 juni 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 onderstaand bestelformulier vóór 22 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5.
- of stuur een e-mail met uw bestelling naar kwboosterwijk@gmail.com
met vermelding van de gegevens van onderstaand bestelformulier.



SAMENAANKOOP MAZOUT KWB-OOSTERWIJK —— BESTELFORMULIER 2019
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.
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