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Beste leden en symphatisanten van KWB,
LIDGELD 2018
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
lidgeld betalen voor het jaar 2018 dat echter vanaf dit jaar € 30,- zal bedragen.
Voor dat bedrag steunt u onze werking en het voortbestaan van onze afdeling.
Bedrag bij voorkeur over te schrijven op: BE 25 7895 3727 0082 op naam van KWB
en als referte: lidgeld 2018 (u kan natuurlijk ook kontant aan uw wijkmeester
betalen)
Hartelijk dank alvast

Uw voorzitter Ivo en mede-voorzitter Francois

HOU ALVAST VOLGENDE DATUM VRIJ:

25 november.
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

Welkom.
Wij verwelkomen weer een nieuw lid onder de sportievelingen van KWB
Van Ham René komt de groep badmintonners van vrijdagavond versterken.
Welkom bij onze KWB René

Onze jarigen van oktober
Marie-Paule Vanbeveren 1 oktober

Goedele Van Den Eede 6 oktober

Herman Dister 7 oktober

Peter Verstuyft 8 oktober

Maria Verhoeven 9 oktober

Karen Van De Putte 12 oktober

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

NAMIDDAG: ANTWERPSE SAGEN, LEGENDEN EN STADSVERHALEN
Voor deze namiddag brengen we je in de sfeer van heksen, dwaallichtjes en spoken. In lugubere en
plezante verhalen gaan we tot honderden jaren terug in de tijd. Met Kludde, Brabo, Lange Wapper, Nello
en Patrasche wandelen we over de Antwerpse stadskaart. We verdwalen in geloof, mystiek en straffe
toebak vertelsels. Interesse? Kom dan op maandag 10 oktober om 13.30 u naar ons vertrouwd P.C.
Inkom: 8 euro voor niet-leden, 4 euro voor leden. Tot dan !

Stadsbezoek Lokeren
Op donderdag 27 oktober 2016 gaan we een bezoek brengen aan Lokeren. ( ons uitgesteld bezoek na de
aanslag in Zaventem )
We nemen hiervoor de trein aan Berchem station om 13.12 uur (bijeenkomst om 12.50 uur of om 12.00 uur in
de koffieshop om eerst vrijblijvend iets te eten).We bezoeken, met een gids, om 14.00 uur het Stadsmuseum
met film, geluidsfragmenten en vele verhalen over het werk- en vrijetijdsleven in de 19 en de 20ste eeuw.
Veel aandacht gaat naar konijnen- en hazenvellen die bewerkt werden tot vilthaar voor hoedenfabricage
over de hele wereld.
Als vier-uurtje gaan we van de Lokerse-taart smullen met een tasje koffie of thee en keren terug huiswaarts
tegen 17.30 u –> trein terug tot in Berchem.
De prijs voor dit alles (zonder treinticket) komt op € 10,- per persoon voor leden en op € 12,- voor niet leden.
U kan hiervoor inschrijven tot uiterlijk 19 oktober bij Diana 03/321.12.77 (na 19.00u) of bij uw kernlid.

