kwb uitstap 2019 Roubaix.
zaterdag 18 mei 2019
Beste leden,
Dit jaar richt kwb Heule watermolen de jaarlijkse uitstap in op 18 mei 2019. De plaatsen zijn zeer
beperkt voor deze exclusieve uitstap naar Roubaix. De dagindeling ziet er als volgt uit:
- We spreken af aan de paring van de Heulebeek rond 8u15. Vandaar rijden we met de wagen naar
de parking van de Lange Munte – carpooling wordt voorzien – om op de bus te stappen en waar
we verwelkomd worden door onze gids.
-De bus vertrekt omstreeks 8u45.
- Bij aankomst in Roubaix starten we met een kop koffie en een croissant.
- Daarna volgt een eerste stadstoer met de bus langsheen enkele merkwaardige gebouwen, met
bezoek aan de velodroom, gevolgd door een tweede stadstoer, met een korte wandeling in het parc
Barbieux, Unescowerelderfgoed, en verder met de car naar Villa Cavrois. Onderweg de verhalen die
Roubaix hebben grootgemaakt.
- Na een bezoek aan de Villa gaan we lunchen iets over 13u00. Er is een hoofdgerecht, kaas- en
desertenbuffet, aperitief, drank (wijn en water) en koffie inbegrepen.
- Na een rustig genomen maaltijd, een korte wandeling naar de markt met heel kort bezoek aan de
Eglise Saint Martin met een verwijzing naar onze streek, over de Place de la Liberté naar het Centre
Mc Arthur waar jullie een stukje vrije tijd krijgen om eventjes doorheen dit winkel-wandelcentrum te
lopen of rustig op een bank het gebeuren rondom gade te slaan.
- Met de bus gaan we dan naar Musée La Piscine voor een vrij bezoek. We genieten van de
binnenarchitectuur en enkele heel mooie stukken. Wie wil kan hier rustig iets gebruiken in het heel
mooie café-restaurant.
- Wij keren stipt terug uit Roubaix om 18u00.
Deze uitstap wordt geleid door een gediplomeerd gids. Alle wandelingen zijn kort en gemakkelijk
door iedereen te doen.
Voor deze daguitstap betaal je slechts € 50,00 per persoon alles inbegrepen. De plaatsen zijn echter
heel beperkt, dus vlug inschrijven is de boodschap. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling op
rekeningnummer BE54 7785 9135 5097 van KWB Activiteiten.
Graag ook een mail of telefoon naar Johan Mestdagh
Email: mestdaghjohan@hotmail.com of Tel: 0499-40 92 13
Inschrijven kan tot ten laatste 31 maart.

Het kwb-bestuur.

