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Woordje van de proost
Beste mensen, het is juni ! Wat gaat het vlug, het
is nog maar pas Nieuwjaar geweest en het jaar is
al half om.
Juni betekent examens, de langste dagen en
kortste nachten, betekent het begin van een zomer,
zo één van dat liedje van Gerard Cox.
Voor onze werkgroepen en verenigingen is juni de
maand waarmee het werkjaar wordt afgesloten.
De laatste wandelingen worden gepland, hier en
daar nog een kaartje gelegd en de plannen voor
het kamp zijn gemaakt.

24 juni: Sint Petrus en Sint Paulus,
de belangrijkste apostelen;
Voor onze parochie is 11 juni belangrijk: dan
vieren we het naamfeest van onze parochie. Na de
eucharistieviering van 10 u, trakteert het PT met
een glaasje en heen hapje en we hopen u daar te
zien. Tot dan
Jean-Marie

Aan onze leden,

In juni vieren we ook Pinksteren. Velen weten niet
meer wat dat betekent: het is het feest waarmee de
paastijd wordt afgesloten. Met Pinksteren
herdenken we de neerdaling van de Heilige Geest
en zo het ontstaan van de Kerk. Lucas vertelt dat
Jezus ten hemel werd opgenomen maar dat de
Geest nu zal werken in de leerlingen, opdat zij
Jezus’ zending eigen zouden maken.

Zoals alle jaren houden we ook dit jaar met onze
vereniging een zomerstop waardoor dit dan ook
de laatste schakel is van dit werkjaar.

Enkele interessante heiligen in juni :

Voor de studerende jeugd wensen wij een
succesvolle examenperiode toe.

6 juni Sint Norbertus : die kennen we en doet ons
herinneren aan de jongensschool in de
Helderstraat en aan de Norbertijnen van Averbode
die in onze parochie pastoor zijn geweest:
pastoren Baeyens, Bockeel, Laureys, Fets,
Vervaet en ik ben er nog een paar vergeten.
Norbertus wordt afgebeeld met een kerk en aan
zijn voeten: de ketter Tanchelm.
10 juni: priester Edward Poppe bekend in de
streek van Temse.
13 juni: Sint Antonius van Padua, die van de
verloren voorwerpen. Vandaar dat hij de meeste
offerkaarsjes voor zijn beeld warmen.
16 juni: Sint Lutgardis: patrones van Vlaanderen

We gaan met het bestuur ons nog buigen over de
activiteiten voor komende werkjaar. Indien je
eventueel suggesties heb kan je die altijd melden
aan Ivo of François. Alle ideeën zijn welkom

Verder wensen wij onze leden een zonnige en
fijne vakantie en we horen en zien iedereen terug,
vol goede moed, in september.
Kwb bestuur.

Met KWB naar het theater
Op 10 mei gingen we met 9 mensen naar de
voorstelling van mafkegels kijken. Dat het geen
gewone toneel voorstelling was wisten we al. We
hebben dan ook genoten van de voorstelling met
de grappen en grollen van het duo Ben en Jerry.
Danny Nagels en afgewisseld met een
fantastische zangeres Dorothy Wuyts die ons
verwende met de grote hits van An Christy. Ook
onze voorzitter viel de eer te beurt om het
podium te betreden wat hij dan ook met
bravoure gedaan heeft, alleen was het gebruik
van de duikerbril niet zo’n goed idee. Al bij al
zeker een geslaagd avondje ontspanning en voor
herhaling vatbaar.

Onze jarigen van Juni
Joke Kuijck 5 juni
Tess De Haen 9 juni
Violetta Hauspie 21 juni
Leen Duqué 22 juni
Rene Laenen 22 juni
Walter Wens 28 juni
Guido Van de Brande 28 juni

Onze jarigen van Juli
Willy Janssens 2 juli
Irene Van De Vijver 3 juli
Kathleen Heymbeeck 14 juli

Welkom.

Luc Proost 18 juli

Wij verwelkomen enkele nieuwe leden.

Lieve Waeterschoot 25 juli

Joke Kuijk en Wouter Kuijk en Haneveer Boris

Paul Hollanders 25 juli

Het doet ons plezier om enkele jeugdige
leden te mogen verwelkomen bij onze KWB.

Kathleen Verdyck 27 juli
Michel Brzezicha 28 juli

Proficiat voor de jarigen.

STADSBEZOEK:
Op donderdag 22 juni gaan we een klein deel van “de stripmuren“ van
Antwerpen bekijken.
(Normaal een wandeling langs 10 stripmuren doorheen vijf stadswijken van
4 uren –> voor ons ingekort tot 2 uren)
De binnenstad is een parel, maar een die hier en daar een beurt mag
krijgen.
Afgebladderde, besmeurde en betagde muren worden door het project
opgefleurd en verfraaien de woonomgeving, bestrijden grijsheid,
verwaarlozing en stadskankers.
We vertrekken voor deze wandeling aan het station van Berchem met tram 11 om 13.30 uur of we komen
bijeen aan Mekanik Strips – St. Jacobsmarkt 73 om 14.00 uur.
De prijs: 10.- euro voor leden en partner en 12.- euro voor niet-leden. (zonder tramticket)
Koffie of thee na de wandeling is inbegrepen.
Je kunt hiervoor inschrijven tot uiterlijk 14 juni 2017 bij Diana (03/321.12.77 na 18 h) of bij uw kernlid.
Indien je rechtstreeks naar de Mekanik strips komt gelieve dit te laten weten aan Diana, zo weten we dat we
niet op jou moeten wachten aan Berchem station.
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