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KIJKER
kwb Oosterwijk
Annulaties wegens de strenge corona-maatregelen
Door de strikte corona-maatregelen zullen volgende activiteiten niet kunnen doorgaan:
9 februari 2021
19 februari 2021
5 april 2021

kwb wijnproeven
kwb kom eens koken
kwb paasbrunch

NIEUW: Kwb-Valentijnontbijt aan huis op zondag 14 februari
tussen 9u en 10 u ‘s morgens

Onze Kwb-brunch op Paasmaandag kan door corona niet doorgaan, en daarom hebben we een alternatief gezocht.
Als we niet meer gezellig samen mogen ontbijten in ons lokaal, dan brengen we gewoon een ontbijt naar jullie toe.
Met Valentijn hoeven de kwb-leden eens een keer niet ‘s morgens vroeg naar de bakker.
Ze kunnen gezellig thuis in hun bubbel blijven, want Kwb Oosterwijk stelt op 14/02 een lekker ontbijt samen
en brengt het bij de kwb-leden aan de deur. Corona-proof uiteraard !
Elk pakket bevat een ontbijt voor 2 personen en u kan als kwb-lid zo’n pakket bestellen voor 25 euro.
De pakketjes worden aan huis geleverd tussen 9u en 10u ‘s morgens.
Om alles in goede banen te leiden vragen wij om op voorhand in te schrijven

ten laatste 5 februari 2021



stuur een mail naar kwboosterwijk@gmail.com met vermelding van uw naam, adres en aantal pakketten,
en schrijf tijdig het passende bedrag over op rekening BE96 1325 5265 3905 van kwb Oosterwijk.



of vul onderstaand bestelformulier in en bezorg dit samen met de betaling aan een kwb-bestuurslid

NB: U kan gebruik maken van uw kortingsbon van 5 euro uit de Raak van januari bij deze Kwb-activiteit



--------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER - Kwb Valentijnontbijt - Zondag 14 februari tussen 9u en 10u
Naam en Voornaam : ……………………………………………
Adres : ………………………………………………………...…
bestelt …….. pakket(ten) ‘Kwb Valentijnontbijt’ en betaalt …...… euro. (25 euro per pakket voor 2p)
(Gelieve dit strookje samen met de betaling te bezorgen aan een kwb bestuurslid ten laatste op 5 februari 2021 ! )

