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KIJKER
kwb Oosterwijk
Allerlaatste herinnering !!

Vernieuwing kwb-lidmaatschap 2012

Onze allerbeste wensen voor 2021 !

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,
vreugdedan
en vriendschap,
enineen
goede gezondheid!
Wij brengen je vol
inschrijving
zo snel mogelijk
orde.

Kwb-Oosterwijk gaat in 2021 weer een aantal boeiende activiteiten organiseren
van zodra de coronarichtlijnen het weer toelaten.
Deze maand ontvangt u ook uw nieuwe kwb-lidkaart 2021, het kwb voordelenboekje
en de nieuwe kwb wandelkalender 2021 .

Belangrijk !
Als tegemoetkoming voor de gemiste kansen in 2020 omwille van corona,
schenkt Kwb nationaal u deze maand éénmalig in ons ledenblad ‘Raak’ (op pagina 9)
een kortingsbon van 5 euro voor deelname aan één van onze KWB-activiteiten
(tussen 1 januari en 30 juni 2021).
Knip deze bon NU uit, en vul alle gegevens in met behulp van uw lidkaart.
Bewaar de bon goed. Zo kan u deze bon bij ons gebruiken bij de volgende Kwb-activiteit waar u aan deelneemt.

Online Kwb bierproeven op vrijdag 29 januari - 19u

(met inschrijving !)

Onze maandelijkse wijnproefavonden kunnen voorlopig niet doorgaan wegens de strikte corona-richtlijnen.
Maar we hebben een ‘online’ alternatief gevonden dat we eind deze maand organiseren.
Op 29 januari houden we onze eerste online bierproefavond, die je kan volgen thuis op je eigen pc via Zoom.
We nodigden daarvoor Eric Van de Perre uit van Onder ’t Schuim (Zythos Geel).
Hij zorgt voor de deskundige uitleg bij 5 speciale biertjes.
Wij zorgen ervoor dat de te proeven bieren enkele dagen voor de proefavond bij u thuis geleverd worden
(binnen straal van 5 km rond Oosterwijk).
Ook sturen we u vooraf een Zoom-link om op de avond zelf om 19h aan te loggen via Zoom.
Je kan dus aan je eigen tempo degusteren, alleen of met de mensen in je bubbel.
Of je nodigt vrienden uit om deel te nemen, thuis vanuit hun eigen bubbel.
Kwb-leden betalen 7 euro voor 1 proefpakket met 5 bieren.
Voor niet-leden, en voor eventuele bijkomende proefpakketten is dit 10 euro.
Schrijf tijdig in zodat we genoeg bier kunnen binnenhalen.
Inschrijven kan tot 20 januari door een mail te sturen aan info@kwboosterwijk.be
- Vermeld je emailadres waarmee je met Zoom gaat deelnemen
en dat van eventuele vrienden die ook wensen deel te nemen
- Geef aan hoeveel bierpakketjes je wenst, als er dat meer zijn dan één
- Vermeld duidelijk het adres waar we het bier mogen afleveren.
Stort vóór 20/1 uw deelnamebedrag op rekening BE96 1325 5265 3905 van Kwb Oosterwijk
Tot dan !
NB: U kan gebruik maken van uw kortingsbon bij deze Kwb-activiteit

