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                  Coronavrij wandelen in de paasvakantie met je eigen bubbel 

 

 
   Ga op een luisterwandeling met opdrachtjes, en ontdek waar de paashaas is. 
 

Onze coronavrije wandeling vorig jaar in het herfstverlof was  
een succes. Daarom zetten we ook tijdens het paasverlof een 
bewegwijzerde wandeling uit die je met eigen groep en met  
respect voor de coronaregels kan doen. 
 

VAN  4  TOT  18  APRIL  
 

Een bewegwijzerde wandeltocht van +-  5 km  
voor groot en klein 

 
 

VRIJ VERTREK aan de FIETSENSTALLING van KAMP C 
 

Aan het begin en tijdens de tocht vindt u op 7 plaatsen een infobord met daarop 2 QR-codes.  
Neem dus zeker je smart-phone mee om een smart-code op het bord te scannen  
en zo online (3G/4G) het paashaas-verhaal te beluisteren dat verteld wordt door Pieter Embrechts.  
 
U kan kiezen uit 2 verhalen: één voor min-8-jarigen en één voor plus-8-jarigen. 
Hou het veilig !  Respecteer de coronaregels die in april gelden voor openlucht-activiteiten. 

Annulaties wegens de strenge corona-maatregelen  

 

Door de strikte corona-maatregelen zullen volgende activiteiten niet kunnen doorgaan: 
                  13 april 2021    kwb bierproeven 
                  30 april 2021    kwb kom eens koken 

Scan deze QR-code en ontdek alles over de paaswandeling van Kwb Oosterwijk    

Ledenvoordeel:  Samenaankoop mazout !  

Ondanks Corona kunnen onze kwb-leden ook dit jaar weer voordelig mazout laten leveren.  
  
  -  Dit aanbod geldt enkel voor kwb-leden, of personen die vooraf lid worden!  
  -  Levering tussen 7 juni en 10 juli aan de prijs die begin juni wordt bedongen tussen leverancier en  
      kwb Zoerle-Parwijs.  
  -  De minimum bestelling bedraagt 800 liter.  
      De betaling gebeurt rechtstreeks aan de leverancier, contant bij levering of via overschrijving.  
  -  Ondergrondse tanks moeten om de 5 jaar herkeurd worden. Een geldige groene stop is verplicht !! 
   
  Wenst u deel te nemen aan deze samenaankoop? 
     - bezorg onderstaand bestelformulier vóór 24 mei aan Rudi Bellens, Bremstraat 5. 
     - of stuur een e-mail met uw bestelling naar kwboosterwijk@gmail.com  

SAMENAANKOOP MAZOUT  KWB-OOSTERWIJK ——   BESTELFORMULIER 2021 
 

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: ........................................... 

 


