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BEDRIJFSBEZOEK “SIOEN”
De Firma Sioen in de Fabrieksstraat zet op vrijdag 21 september zijn
deuren open.
KWB Ardooie heeft besloten om hier gezamenlijk naar toe te trekken.
Ook zin om eens een kijkje te nemen in de productiehal van deze
Ardooise Firma?
We verzamelen om 18.45 stipt aan de
voorkant van de Firma Sioen. Om 19
uur krijgen we een deskundige
rondleiding.
Als afsluiter trakteert de kwb-kas ons
op een fris pintje in een lokaal café.
Geef een seintje aan Hendrik Desoete ( 051/74 68 22) of Koen Claus
(051/74 49 13) of kwbardooie@hotmail.be. als je aanwezig zult zijn.
Dan weten we op wie we nog moeten wachten!

7 oktober 2012

8ste Skobiak
mountainbiketocht
Ook dit jaar vertrekken we
tussen 8 en 10.30 uur voor
een tocht van 25 - 39 - 45 - 55
of 65 kilometer. Voor de kids is er een tochtje van 10 kilometer. We
rijden opnieuw op de mooiste off-roadstukken van Ardooie en een
paar buurgemeenten.
Wie het bestuur wat wil helpen bij de organisatie is van harte
welkom en kan zijn/haar naam opgeven aan Luc Allaert (051/74 70 45).

23 november 2012

2de bierproeverij
In de bierproeverij van café OPCD bij Alex maken we voor de tweede
keer kennis met een 6-tal minder gekende streekbieren. Wie er vorig
jaar bij was, weet dat het heel
goed was. Voor wie er niet bij was,
dit is je kans.
Naast het nodige gerstenat
voorziet Alex ook een knabbeltje.
Zodat we wat stevig op de benen
staan als we naar huis moeten.
Wij kunnen wel zorgen voor het telefoonnummer van een taxibedrijf!

1 en 2 december 2012

Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek
Ook dit jaar kon KWB Sint en Piet overtuigen
om zeker een speciaal bezoekje te brengen
aan de kinderen van de kwb leden.
Net zoals in het verleden voorziet Pakjes Piet
een extra geschenk.
Afspraak Piet neemt zoals steeds tijdig contact
op met de mama’s en papa’s, kwestie van niet voor een gesloten
deur te staan.

3 december 2012

Voordracht Wereldsolidariteit
Inleefreis Congo
Kwb sluit zich aan op deze door FEMMA georganiseerde voordracht.
Zij nodigden één van de “inleefreizigers” uit om zijn/haar verhaal te
doen. Dit alles ondersteunt met een fotoreportage.

24 januari 2013

Voordracht Sven Pichal
Iedereen kent Sven van zijn radio
programma op Radio 1. Sven komt ons
vertellen hoe machtig we zijn als
consument. Of is het hoe onmachtig?
Hoe komt het dat we ons steeds weer
laten misleiden door de bedrijven? Hoe
staan bedrijven tegenover hun
klanten? En komt er een dag dat we ons
als klant niet meer laten misleiden.
Vanuit zijn ervaring met zijn radioprogramma brengt hij een
bevoorrechte getuigenis.
Zeker een aanrader voor iedereen die wat meer inzicht wil krijgen in
zijn eigen consumeren.

15 februari 2013

interverenigingenquiz
Ook dit werkjaar pijnigen we de hersenen
van de verenigingen van onze gemeente.
Voor de 14de keer reeds zoeken we naar
de slimste vereniging van Groot Ardooie.

2 maart 2013

samenaankoop potaarde
We blijven de weergoden uitdagen, en hopen
ook nu weer dat we een prachtige lente krijgen.
Daarom bestellen we opnieuw een vrachtwagen
potaarde zodat we “de bloemetjes kunnen
buitenzetten”.
Denk er wel aan om tijdig je lege zakken binnen
te brengen bij Eric in de Sprietstraat, anders zijn we verplicht je
“bakwagen” te vullen.

23 maart 2013

Vertelavond
Na onze vorige, succesvolle
avonden plannen we opnieuw
een vertelavond. Zonder
ongelukken reizen we opnieuw
naar Afrika. Dit keer landen we
in het uiterste zuiden en
bezoeken we Zuid-Afrika.

21 april 2013

Spanning in Diksmuide
We bezoeken Diksmuide op een spannende en uitdagende manier.
We ondernemen een heus stadsspel !
Een leuke namiddag uit voor het
ganse gezin.

12 mei 2013

Moederdagontbijt
Na ons succesvol Moederdagontbijt van vorig jaar, willen we
ook dit jaar op Moederdag een
ontbijt aanbieden. Mannen noteer
zeker deze datum met rood in je
agenda en maak het je
gemakkelijk. Ook nu hoef je niet zelf te zorgen voor een lekker en
uitgebreid ontbijt, kwb neemt deze taak van je over.

1 juni 2013

Anders barbecueën
We zetten onze traditie verder,
maar voor het eerst op
zaterdagavond! We zweren de
worsten, koteletten en
brochettes nog altijd af. Onze
chefs zorgen voor meer verfijnde
gerechten op de barbecue.
Ook nu weer mogen de
vrouwtjes aanschuiven terwijl de mannen zich in het zweet werken
om alles tijdig klaar te krijgen.

23 juni 2013

tuinentocht
Na een sabbatjaar en een geannuleerde
“vervangwandeling” is de tuinentocht terug.
Inderdaad, een tocht: te voet, per fiets,
skateboard of step of met de kano. We zijn er
voorlopig nog niet uit. Wel is zeker dat de
beproefde formule tuin + hapje behouden blijft.

