mei 2012

RAAKJE KWB ARDOOIE

Meibedevaart
Rerum Novarum
Moederdagontbijt!
Terugblik daguitstap

kwb.dekaaie15.be

kwbardooie@hotmail.be

Meibedevaart
Op vrijdag 11 mei vindt om 20 uur de provinciale meiviering van kwb
plaats in de basiliek van Dadizele. Er wordt gewerkt rond het thema
“Stappen naar ... en iedereen mee”.

RERUM NOVARUM 2012.
Donderdag 17 mei 2012

- 09.30 u – Eucharistieviering in de parochiekerk van Ardooie.
De viering wordt opgeluisterd door het koor De Reutelnoot uit Beselare.
De homilie wordt gehouden door Mr. Marc Demaeght die onlangs op
inleefreis trok naar Congo. De omhaling is uiteraard voor Wereldsolidariteit.
- 10.30 u – receptie in de foyer van ’t Hofland.
- 14.00 u – Smoefeltocht ingericht door Pasar. Inschrijven bij bestuursleden
van Pasar.

WANDELTOCHT
Zondag 1 juli 2012

Hou alvast deze datum vrij en zet de zomervakantie in met een leuke
“activiteiten” wandeltocht. Alle info in het raakje van juni.

MOEDERDAGONTBIJT
13 MEI
Tussen 8 uur en
10u30
Foyer ‘t Hofland
Inschrijven vooraf verplicht ten
laatste op 9 mei
8 euro volwassenen
4 euro kinderen tot en met 12 jaar

GRATIS

VOOR ECHTGENOTES

VAN LEDEN KWB ARDOOIE
Koen Claus - 051/74 49 13
Hendrik Desoete - 051/74 68 22
kwbardooie@hotmail.be

Terugblik op de daguitstap naar Nausicaa
en Boulogne-sur-mer
Grote verrassing toen de bus van “Cercle Brugge” op de markt verscheen.
Spijtig genoeg was de bus niet
vol toen we vertrokken voor wat
een mooie dag zou worden.
De chauffeur verliet de

autostrade om de binnenwegen langs de
opaalkust te nemen. Veel hilariteit
achteraan de bus, toen bleek dat Petra
de steile beklimmingen en de scherpe
afdalingen niet echt wist te smaken. Ook
van het prachtige uitzicht heeft ze niet
veel gezien.
Na een bezoek aan het prachtig verzorgde “aquariumpark” , bezocht iedereen
Boulogne: de oude stad, de haven, ... De gure wind zorgde er echter voor dat
de wandeling minder aangenaam verliep.

