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Op zaterdag 24 Februari 2018 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
Voor dit gastronomisch etentje 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 18 februari 2018
Op bezoek aan het Museum
van E. Van Mieghem
Op 22jan was het dan zover en met
vijf personen zijn we afgezakt
naar dit kleine maar prachtige
museum met een selectie van werken
van onze Antwerpse schilder Van
Mieghem. Inclusief een docufilm
van ca 20min hebben we genoten.
Als kers op de taart mochten we
samen met Peter Verstuyft, als ex
directeur Redershuis, deze prachtige

woning bezoeken. Een meesterwerk
van architectuur en schilderkunst,
prachtig heropgebouwd en de
aanwezigen mochten een exemplaar
ontvangen van het kunstboek
uitgegeven tgv de opening
van dit gerestaureerde gebouw.
Sterzingen
Naar jaarlijkse traditie ging kwb
samen met de vormelingen op stad
door
enkele straten van Groenenhoek om
liedjes over de drie koningen te

zingen. Flinke groep dit jaar met
bijna alle vormelingen. We hebben
naast
enkele flinke zakken snoep en ander
lekkers ook nog de som van
€ 277,06 euro ontvangen welke we
aan St Vincentius geschonken
hebben.
Bedankt allemaal

gr/Ivo

Onze jarigen van januari
Helena Vangenechten 2 feb.
Jenne Van Mol 5 feb. 18
Patsy De Loecker 12 feb.
Nicole Jacobs 16 feb.
Horst Boyens 22 feb.

Roger Cayenberghs 3 feb.
Dorit De Prince 10 feb.
Hubert Achten 13 feb.
Els Van Ocken 22 feb.
Maarten Kuijk 22 feb.

Proficiat voor de jarigen geniet van jullie dag

INSCHRIJFSTROOKJE GOURMET
Ondergetekende …………………………………………….. wenst deel te nemen met
…………..personen aan de feestelijke gourmet van KWB op 24 februari 2018
waarvan: …..……... kwb, Femma of Okra leden.

………….. Niet kwb leden

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

…………...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 2018 , naam, aantal personen en lidnummer (zowel
kwb als femma)
Of het strookje ingevuld bezorgen samen met het verschuldigde bedrag bij Ivo Sauviller, Langemarkstraat
64

Woordje van de Proost
Het gaat toch vlug. Het is pas
Nieuwjaar geweest en februari komt
er al aan. De laatste dennennaalden
zijn weggevaagd en het
worstenbrood en de appelbol
verteerd. Hier en daar nog een
nieuwjaardrink en dan echt het
nieuwe jaar in : winterkoopjes, het
autosalon, vakantiebeurzen enz…
Maar we zijn klaar voor de kleinste
maand en ook die staat vol
activiteiten. Pannenkoeken bij
OKRA op 4 en 5 februari en de 24 e
kun je smullen van het KWBGourmet festijn. Daarnaast zijn er
ook de vaste activiteiten die je in het
Groene Boekje vindt en die elke
maand doorgaan zoals: Femma Stap
je fit Creatiefke en een stadsbezoek,
KWB Badminton, OKRA Bingo,
sjoelbak, wandelen en uitstap.
Maar ook in de Liturgie is februari
een bijzondere maand.
Op 2 februari is er Lichtmis, maar we
doen dat op zondag 4 februari in
onze kerk. Tijdens de dienst die om
10 u begint, zetten we onze jonge

gezinnen in de kijker. De kinderen
die gedoopt zijn, krijgen de
kinderzegen en hun doopschelp mee.
Daarna zijn er ook de traditionele
pannenkoeken in het PC. Nieuw dit
jaar, is dat ouders gevraagd hebben
om pampers mee te brengen, die zijn
dan bestemd voor onze Sint
Vincentiusvereniging, die zorgt dat
deze juist terecht komen.
Op 14 februari denken we met
Valentijn aan onze geliefden (dat
moeten we eigenlijk het hele jaar
doen) maar dan is het ook
Aswoensdag en begint de Vasten. Er
is die dag om 10 u een
eucharistieviering in de kerk en later
om 19 een dienst met woord en
communie en telkens met uitdeling
van askruisjes. Het doet ons er aan
denken, dat we kwetsbare mensen
zijn. Het zet ons aan om wat soberder
te leven en solidair te zijn met de
volken in het zuiden. Dit jaar stelt
Broederlijk Delen, Oeganda in de
kijker.
Femma organiseert met Kristin een
viering op 18 februari. Het accent zal

liggen op samenhorigheid en dat is
goed want alleen kunnen we niets.
Samen met anderen kunnen we vrede
en gerechtigheid bereiken. Vandaar
de oproep.
Enkele heiligen nog in februari: Sint
Amandus (6/2) die onze streken
kerstende. Maagden als H. Agatha
(5/2 - aanroepen tegen borstzieken
en brand) H. Scholastica (10/2 –
tegen onweer) H. Gertrudis van
Nijvel (12/2 tegen ratten en muizen)
Harlindis en Renildis van Aldeneik
(13/2- keelpijn en koorts) H.
Bernadette Soubirous (18/2), H.
Walburgis (25/2 patrones van boeren
en vroedvrouwen en de oudste kerk
in Antwerpen was aan haar gewijd.
Vrome mannen (die zijn er ook)
zoals Cyrillus en Methodius (14/2
patronen van Europa) en Bonifatius
van Brussel (19/2).
Eind februari lonkt maart en dan
begint het te kriebelen: de lente komt
er aan, maar we zullen toch nog even
door de winter moeten
Jean-Mari

Stadsbezoek: Vleeshuis
Op donderdag 22 februari 2018 gaat ons stadsbezoek naar het Antwerpse “ vleeshuis “.Maak een reis door het muzikale
verleden van Antwerpen en beleef via onze vaste tentoonstelling ‘Klank van de Stad’ alle vormen van stadsmuziek. We beginnen
in de hoven en eindigen in de dans- en concertzalen. Je hoort welke muziekstukken vroeger gespeeld werden, ziet hoe de
instrumenten gemaakt werden en laat je verrassen door de evolutie die muziek en dans doormaakten.
Het vertelt ook de verhalen van de torenblazers, speelmannen, beiaardiers en burgerdames.
Je ziet niet alleen van alles , je hóórt het ook. Je geniet van muziek op straat, op de toren en kiosken, of in danshuizen, kerken en
theaters.

We komen hiervoor bijeen aan de hoek Gitschotellei en Diksmuidelaan om 13.00 uur
en nemen daar de tram.
U kan hiervoor inschrijven tot uiterlijk 12/02/18 bij Diana ( 03/321.12.77 na 19.00 uur
) of bij uw kernlid.
Het bedrag is 10.- euro voor leden en hun partner en 12.- euro voor niet-leden.
(tramticket niet inbegrepen).
Er kunnen hiervoor slechts 15 personen mee, dus snel zijn is de boodschap.
.

Coninckxplein en omgeving
Op donderdag 29 maart gaan we met de beweging.net Berchem op werkbezoek in de site van de H. Hartparochie kerk en gaan
we ook de omgeving wat verkennen.
Het programma:
- 13.45u Onthaal in de kerk :H.Hartparochie, Lange Beeldekensstraat 18
Kennismaking met een van de pastores van de drie aanwezige gemeenschappen :de Rooms Katholieke kerk,de Grieks
Katholieke kerk en de Anglo Afrikaanse kerk.
Kennismaking met een van de sleutelfiguren van de sociale projecten o.m. ’t Vlot, broodnodig, Pastel, buroactief
- Korte verkenning van de buurt met gidsen en getuigenissen
Afronding met een tasje thee en/of koffie
Op de site van kerknet vind je vier video’s van de werkzaamheden van de parochiepastoor Kenny Brack en ’t Vlot,
zie: www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbeleef-onze-web-serie-over-antwerpse-heilig-hartparochie .
Inschrijven kan tot 22 maart via de verschillende afdelingen (zie brunch) of rechtstreeks bij Johan Martens:
martensjo@hotmail.com – 0476 57 47 54.
Deelname in de onkosten is 8 euro (met koffie en onkosten gidsen) te betalen bij uw vereniging of ter plaatse.

