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Familienieuws
We delen ons medeleven bij het overlijden op 15 oktober van de
moeder van ons lid Peter De Clerck. We wensen de familie veel sterkte
in deze moeilijke dagen.

DAG JOHAN
Enkele weken geleden moest Johan Dierckx opgenomen worden in
het ziekenhuis om dat er een sten in zijn aders moest gestoken
worden. De ingreep had ernstige complicaties en ondanks dat hij
niet meer op intensieve lag, heeft hij ons op maandag 6 november
verlaten.
We zullen ons Johan herinneren als diaken (hij was één van de
eerste diakens van ons bisdom die gewijd werden) in onze parochie.
Als echte kajotter was hij begeesterd door de ideeën van Kardinaal
Cardijn. Vandaar ook dat hij jarenlang wijkmeester en proost van
de KWB was.
Hij werd diaken in onze parochie en verhuisde 12 jaar geleden naar
Onze Lieve Vrouw Middelares en Sint Lodewijk (Strijdhoflaan) om
daar als diaken te werken. Wij herinneren ons de
jaarvergaderingen van de KWB bij Wereldmissiehulp. Dit was
naast zijn werk op de bank, zijn tweede werkterrein. Johan had ook
een brede kijk op de wereld. Hij zorgde voor vluchtelingen en
kansarmen, dat zij een dak boven hun hoofd hadden of dat hun
papieren in orde werden gebracht.
Hij werkte hard voor Brody (een dorp in Oekraïne) en reed er
geregeld met hulpgoederen naar toe.
Bij dit alles mogen we niet vergeten dat Johan echtgenoot, vader en
bompa was. Wij zijn dan ook in gedachte met Hilda, de kinderen en
kleinkinderen en wensen hen als KWB veel sterkte toe. Voor mij
was het meer dan een collega, het was een goede vriend.
Op maandag 13 november om 10.30 u nemen we afscheid van
Johan, die in de kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares en Sint
Lodewijk (Strijdhoflaan) begraven wordt.
Jean-Marie

Onze jarigen van november
Mia Kuyken 5 november
Lieve Luyten 6 november
Ellen Plompen 16 november
Roger Hendriks 21 november
Paula Soetekouw 27 november

Jurate Si MOLIUNAITE 5 november
Rita Gubbi 15 november
Luc Van Looveren 18 november
Jozef De Smet 24 november

Welkom.
Wij verwelkomen ook deze maand twee nieuwe leden.
Theo Decker en Eddy Van As, welkom bij onze KWB.

25 november. Breughelavond KWB
Dan houden we bij KWB onze jaarlijkse Breugelsmulavond in het parochiecentrum.
Inschrijven kan op de rekening van KWB Berchem BE 25 7895 3727 0082 met vermelding
van uw naam en het aantal deelnemers of met het inschrijvingsstrookje. Tot ten laatste 20
november.
Kostprijs:

18 euro voor leden van KWB en FEMMA

21 euro voor niet-leden KWB en FEMMA In deze prijs is een halve fles wijn inbegrepen

Aanvang:

19.00 uur

INSCHRIJFSTROOKJE BREUGHELAVOND

Ondergetekende… .......................................................................................................................................................
is wel/geen lid van KWB of FEMMA en schrijft in met …………………leden en …………..niet leden voor de
Breughelavond van KWB op 25 november en betaalt hierbij de som van ………..euro.
Adres................................................................................................................................................................................
tel nr: .....................................................................

Handtekening:

Terugbezorgen voor 20 november bij François Vangenechten of Ivo Sauviller

Bierproefavond:
Beste bierliefhebber,
noteer alvast: woensdag 29 november om 20 uur
in het PC Helderstraat 57 2600 Berchem. Dan
gaat onze derde bierproefavond door met als
thema “Tripels”.
We bieden je de mogelijkheid om dan te proeven
van 6 bekende en minder bekende tripels, die
door ons bestuur geselecteerd zijn. Tijdens deze
avond worden de bieren kort voorgesteld en krijg
je telkens een halve tripel om te proeven.
Om organisatorische redenen is het noodzakelijk
om vooraf in te schrijven. Je doet dit door ten
laatste op woensdag 15 november een mail te
sturen aan : jwedesmet@skynet.be. Er zal je dan
meegedeeld worden, of er nog plaatsen
beschikbaar zijn. Vervolgens zal je gevraagd

worden om het verschuldigde bedrag van € 10
(niet-leden € 12) op het rekening nummer van
KWB – Groenenhoek: BE25 7895 3727 0082 over te
schrijen hebt en dit met vermelding van je naam
en de mededeling “bierproefavond 29
november”. Hou er rekening mee dat je
inschrijving pas telt, als het verschuldigde bedrag
op de rekening van KWB staat en dit ten laatste
op 20 november.
Wacht dus niet te lang om je tijdig in te schrijven,
want het aantal deelnemers is beperkt.
Het is ook logisch dat we minimumleeftijd op 18
jaar leggen én hou er rekening mee dat je niet
met de wagen komt. Kom te voet of regel een
BOB!

INSCHRIJVINGSSTROOKJE BIERPROEFAVOND
ONDERGETEKENDE ………………………………………………………………………
Schrijft in voor de bierproefavond met ……….personen
waarvan ………….leden van kwb of Femma en ………….niet leden

Inschrijven voor 20 november op rekening nr van kwb BE25 7895 3727 0082 met vermelding van uw naam,
en bierproefavond 29 nov. Of met dit strookje bij uw wijkmeester.

Datum en handtekening

Beste leden en symphatisanten van KWB,

Voor dat bedrag steunt u onze werking en het
voortbestaan van onze afdeling.

LIDGELD 2018

Bedrag bij voorkeur over te schrijven op:
BE 25 7895 3727 0082 op naam van KWB

Beste leden, het jaar gaat langzaam naar het einde toe en
zo ook de geldigheid van uw Kwb lidkaart. Vanaf begin
oktober tot uiterlijk 10/12/2017 kan u het

en als referte: lidgeld 2018 (u kan natuurlijk ook kontant
aan uw wijkmeester

lidgeld betalen voor het jaar 2018 dat echter vanaf dit
jaar € 30,- zal bedragen.

betalen)
Hartelijk dank alvast
Uw voorzitter Ivo en mede-voorzitter Francois

STADSBEZOEK: ARBEIDERSBUURT
Op DONDERDAG 23 NOVEMBER gaan we met Edwin de Cleyn
(beweging.net) de arbeidersbuurtwandeling doen in Berchem.
Op vrij korte tijd evolueerde Groenenhoek van een landelijk
gebied met weiden, bossen en boerderijen naar een stedelijke
omgeving. Gelukkig heeft men daar vrij goed over nagedacht.
Vergeleken met andere stedelijke wijken heeft Groenenhoek
daardoor ook vandaag nog vrij veel groen en open ruimte.
De beide Wereldoorlogen zijn nog sterk aanwezig in de wijk. Denk maar aan de straten die werden genoemd
naar frontgemeenten of het monument ter ere van de slachtoffers van de V-bommen. Op vlak van
architectuur vind je op Groenenhoek verschillende knappe gebouwen die werden opgetrokken in de stijl
van De Nieuwe Zakelijkheid.
We komen hiervoor bijeen aan café Luxor op de hoek Diksmuidelaan / Zillebekelaan om 14.00 uur.
U kan hiervoor inschrijven tot 20/11/17 bij Diana 03/321.12.77 (na 19.00 uur) of bij uw kernlid aan 3 euro (nietleden: 5.- euro)

KERSTMARKT: ESSEN:
De kerstmarkt in Essen is een hele bekende! Dit jaar wordt de kerstmarkt maar liefst voor de 43e keer
gehouden!
Er staan meer dan 250 kraampjes met eten, ambachten en ook vooral veel drank. Op de markt zijn veel
culturen vertegenwoordigd. Zo staan er mensen uit Cuba, Afrika en Rusland. De lichtwegen door de stad
wijzen je de weg!
Op maandag 4 december 2017 vertrekken we om 09.00 uur aan “Jardin Public“ met de bus richting Duitsland.
Heel de dag bent U daar vrij om rond te slenteren langs de 250 kraampjes of om eens heerlijk te shoppen in
de 700 winkels die Essen te bieden heeft.
Het einde van de dag is voorzien om 18.30 uur, dan nemen we de bus terug huiswaarts.
De prijs hiervoor is 23.- euro pp voor leden en hun partner en 26.- euro voor niet-leden.
U kan hiervoor inschrijven tot 26/11/2017 bij Diana (tel 03/321.12.77 na 19.00 uur) of bij uw kernlid.
Je inschrijving is pas definitief als je betaald hebt.

