Heule-Watermolen
Beste KWB-vrienden,
De maand april was eerder aan de droge kant. Leuk voor de zonnekloppers, maar minder
interessant voor boer en tuinder.
Mei begint fris en vochtig. Dus, er is nog hoop voor iedereen.
Pasen is ondertussen al een herinnering geworden. We brengen jullie geen vijgen, maar bieden je
een gevarieerd programma aan om de zomer tegemoet te treden:
Kaartkampioenschap: iedere 3e zaterdag van de maand om 19u30
De kaartclub kent reeds jaren veel bijval, ook bij de dames en de jonge leden. In een gemoedelijke
sfeer kan iedereen mee doen. We gaan dus verder op dit elan. De kaartingen gaan door in het
Molenheem en we zijn gestart op zaterdag 17 september. Wie wil, kan er gerust nog bij. De laatste
kaartavond gaat door op 20 mei. We eindigen met de kampioenenviering op zaterdag 17 juni 2017.
Zo 7 mei: kwb waait uit aan zee
Onze jaarlijkse uitstap voert ons deze maal naar Oostende. Koningin der badsteden, parel van de
Belgische kust. De geschiedenis van Oostende loopt over verschillende tijden en elk heeft zijn eigen
karakter. Van visser tot stadsmens. Van kleine man tot koning. Iedereen had zijn plaats in
Oostende.
Onder begeleiding van een ervaren stadsgids mogen we een stukje hiervan ontdekken. Daarna
genieten we van een lekkere lunch en gaan we een ander stukje geschiedenis van de Belgische kust
ontdekken: ook oorlogen hebben hier hun stempel nagelaten.
Zo 28 mei: Natuurwandeling in de Vlindertuin (De Venning, Kortrijk) - GEWIJZIGDE DATUM
Omdat het in april (de eerst voorziene datum) nog wat te vroeg op het seizoen is om hier ten volle
van te kunnen genieten, werd beslist om deze activiteit een maand te verplaatsten. Hierdoor
krijgen we de kans om optimaal dit mooi stukje natuur te leren kennen. En dit bewijst nog maar
eens dat je geen verre verplaatsing moet doen om mooie stukjes natuur te vinden. En wat is er
heerlijker dan om ’s morgens een mooie wandeling te maken midden het groen, als het kan met
daarbij nog wat uitleg.
Vr 9 juni: Minigolf
Een paar leuke uurtjes, met jong en oud, gezellig een balletje slaan en pogen om dit zo vlug
mogelijk in het holletje te krijgen. Een krak moet je niet zijn, plezier is zo verzekerd.

Bezoek ook onze website www.kwb-heule-watermolen.be, met
beeldmateriaal van de voorbije activiteiten en informatie over wat komen zal,
en ook ledenvoordelen waarmee je de lidkaart meer dan terug kunt verdienen

