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Op zaterdag 25 Februari 2017 bent U uitgenodigd
om deel te nemen aan onze
FANTASTISCHE ONOVERTROFFEN FEESTELIJKE
KWB Gourmet avond
welke zal doorgaan in het Parochiecentrum
Helderstraat 57, 2600 Berchem
We beginnen eraan om 18.30 u
met het mysterieuze, maar o zo bekende en befaamde, kwb aperitief
Na jarenlang dezelfde prijs aangeboden te hebben voor de gourmetavond zien we ons genoodzaakt, wegens
de stijgende onkosten, om de deelnameprijs aan te passen aan de huidige gangbare prijzen van de
grondstoffen en betaal je
Voor leden van KWB, FEMMA, Okra en hun huisgenoten
€ 23 per persoon
Voor niet KWB, Femma of Okra leden bedraagt de prijs € 25 per persoon
en voor <16 jarigen betaal je € 16
Hiervoor krijg je 8 stukken vlees, een groenten assortiment en een halve fles wijn per persoon
U bent verzekerd van uw plaats indien uw inschrijvingsstrookje
samen met het bedrag is binnengekomen bij
Ivo Sauviller , Langemarkstraat 64 tel.: 03-2394802
of François Vangenechten , Arbeidersstraat 1 tel.: 0495 53 26 60
of gestort is op rekening van KWB nr. .BE25 7895 3727 0082
met vermelding van Gourmet 2017,uw naam, het aantal personen en uw lidnummer
De uiterste datum van inschrijving is 19 februari 2017
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DRIEKONINGEN ZINGEN
'' Naar jaarlijkse gewoonte gaat KWB samen met de vormelingen van onze parochie op stap door
enkele straten van de Groenenhoek om liedjes van 3-Koningen te zingen. Opbrengst gaat integraal
naar de St Vincentius werking van onze parochie.
Mocht je graag meedoen als volwassene of als kind, kom gerust af. Wij vertrekken rond 13u15 vanaf
het Parochiecentrum en komen daar terug rond 16u00 om dan nog even te genieten van een warm
drankje.”

Onze jarigen van januari
Raoul Bertrand 4 januari
Alfons Waeterschoot 15 januari
Greet Naessens 15 januari
Wim Vandeweyer 16 januari
Herman Van Bergen 29 januari
Guido De Beuckeaer 29 januari
Elke Oeyen 31 januari
Proficiat voor de jarigen geniet van jullie dag.
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INSCHRIJFSTROOKJE GOURMET
Ondergetekende …………………………………………….. wenst deel te nemen met
…………..personen aan de feestelijke gourmet van KWB op 25 februari 2017
waarvan: …..……... kwb, Femma of Okra leden.

Vul hier uw lidnummer in………………….
(zowel kwb als femma)

………….. Niet kwb leden

…………...jongeren-16 jaar

en betaalt hierbij de som van …………€ aan mijn wijkmeester
of door middel van storting op rekening nummer

BE25 7895 3727 0082

met vermelding

van ‘ GOURMET 2016 , naam, aantal personen en

lidnummer (zowel kwb als femma)
Of het strookje ingevuld bezorgen samen met het verschuldigde bedrag bij Ivo Sauviller,
Langemarkstraat 64

Datum en handtekening
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Inschrijving voor 14 januari bij Ivo

pag. 4

Woordje van de proost
GELUKKIG NIEUWJAAR !
Heb je ook de jaaroverzichten gezien op TV ? Lees je ze ook in je krant of tijdschrift ? Wat denk je dan ?
Nee, 2016 was geen vrolijk jaar, maar dat was 2015 en 2014 en de jaren daarvoor ook niet.
2016 zal in onze herinnering blijven als het jaar van de aanslagen in Zaventem en Brussel met als gevolg dat
ons land plots een “failed state” werd en Molenbeek hèt centrum van moslimterrorisme. 2016 is het ook het
jaar waarbij de stad Aleppo viel na vijf jaar burgeroorlog in Syrië èn 2016 was het ook het jaar dat een
brulboei met veel centen president van de Verenigde Staten werd.
In 2016 hebben we moeten afscheid nemen van iconen uit de muziekwereld: David Bowie, Prince en
Leonard Cohen. In eigen land van Eddy Wally en Toots Thielemans. Andere iconische figuren zoals Johan
Cruyff, Muhammed Ali, Fidel Castro, Umberto Eco, Gaston Berghmans, Marc Sleen en nog velen, kijk
maar eens op Wikipedia, hebben ons verlaten.
Het was ook het jaar van de Brexit en van een zwalpend Europa dat niet weet hoe ze de vluchtelingencrisis
moet oplossen.
De Rode Duivels ontgoochelden op het EK, maar Greg Van Avermaet en Nafi Thiam haalden goud in Rio.
Voor onze parochie werden de plannen rond de kerktoren concreter en denken we aan de pastorale eenheid
HOBEKIWI, die in 2017 een feit wordt en de HHF waren weerom geslaagd.
Maar 2016 was ook het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. We werden, door Paus Franciscus opgeroepen
om de drama’s in de wereld niet te bestrijden met hardvochtigheid en cynisme, maar met barmhartigheid en
dat hebben onze verenigingen FEMMA, KWB, OKRA, SAMANA (Ziekenzorg ) en Feniksstam, gedaan:
veel solidariteitsacties ten voordele van Sint Vincentius (wat nodig is, gezien het stijgend aantal mensen die
op ons beroep doen) en vooral er naar gestreefd om samen te komen in vriendschap, activiteiten te
organiseren, mensen uit hun isolement te halen, samen iets opbouwen in een geest van samenhorigheid .
Wat 2017 gaat worden, weet ik niet; maar ik weet wel dat we als parochiale verenigingen weer het beste van
ons zelf zullen geven om van Heilig Sacrament weeral een dynamische en warme parochie te maken. Jullie
vrijwilligers en leden maken het verschil, op 8 januari heffen we daarop het glas in het PC vanaf 11u. Ik
hoop u daar te ontmoeten,
Bij deze wens ik jullie en je vereniging, namens het parochieteam, onze deken Ronald, mijn vrouw Marie
Louise van harte een zalig en heel gelukkig nieuw jaar ! Een heel goede gezondheid en verder vreugde en
vrede toe ! Dat 2017 een spetterend en gezegend jaar mag worden !

Jean-Marie
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