Heule-Watermolen
Beste KWB-vrienden,
Naar goede gewoonte, hierbij de activiteiten die jouw kwb-afdeling de volgende maanden
aanbiedt:
Kaartkampioenschap: iedere 3e zaterdag van de maand om 19u30
Marc en Dorine hebben vorig jaar vlot de organisatie van dit kampioenschap op zich genomen.
Ook nu gaan we hiermee verder. Elke 3de zaterdag van de maand wordt je verwacht in het
Molenheem voor een gezellige avond. Eerstvolgende afspraak op 16 februari en 16 maart. De
kampioen en alle andere deelnemers worden gevierd op 22 juni.
Vr 22 februari: Koken in Spes
Jaarlijks maken we graag gebruik van de leskeuken van Spes Nostra. Deze keuken biedt de
mogelijkheid om een verscheidenheid aan gerechten klaar te maken door alle deelnemers. Geen
demonstratieavond, maar een leuke doe-avond. Wie er al bij geweest is moeten we niet meer
overtuigen: dit wordt opnieuw een gezellige avond met als surplus dat we nog iets bijleren over
recepten waarmee we minder vertrouwd zijn.
Zo 17 maart: Nationale wandeldag
Net zoals andere jaren, zorgt Falos in deze periode voor een nationale wandeldag. Er is een
beurtrol in de provincies, en dit jaar is West-Vlaanderen aan de beurt. Ver moeten we het zeker
niet zoeken: Zwevegem-Knokke is de plaats waar iedere wandelliefhebber op deze dag moet zijn.
Je kunt kiezen tussen 4km, 7,5 km, 14 km en 22 km. De twee kortste afstanden zijn ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Wo 20 maart: Infoavond Fiscaliteit, woonkrediet en aanverwanten
Onze afdeling heeft de rijkdom dat we enkele specialisten in onze rangen hebben. Carine Ghekiere
(van Bernarke) is er eentje van. De wereld van fiscalisten en kredietverstrekkers is voortdurend in
beweging, maar Carine volgt dit beroepshalve op de voet. Denk maar aan de jaarlijks terugkomende berichten over nieuwe codes in de belastingaangifte. Als je vragen hebt over deze
materie mag je zeker niet ontbreken op deze interessante infoavond.
SAFE THE DATE - Za 18 mei: bezoek aan Roubaix
Het is niet onze gewoonte, maar we vragen nu al om deze datum in jullie agenda vast te pinnen.
Meer hierover zul je de volgende maand kunnen lezen. We nemen de bus richting Noord-Frankrijk
voor een toffe dag met een goed gevuld programma. Dit zal iedereen zeker aanspreken.

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 jouw lidkaart meer dan terug kunt verdienen

