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"Kwb en de vormelingen gaan Sterzingen op
06 jan 2018
Beste mensen van de Groenenhoek.
Maak u klaar want we zijn weer daar.
De koningen en hun vormelingenschaar.
Wij komen weer liedjes zingen voorwaar
Tast maar diep in de buidel naar wat snoep of
poen
Want alles is voor het goede doel."
Bijeenkomen op 6jan 13u15 aan het lokaal Okra
naast de kerk
Einde voorzien rond 15u30 aan het
Parochiecentrum en daar
snoep verdelen en iets drinken. Daar kunnen ook
kinderen afgehaald worden.

Op bezoek aan het Museum van E. Van
Mieghem
Op maandagmiddag 22jan2018 staan we present
om 14u stipt aan het museum,
E. Van Dyckkaai 9, om een bezoekje te brengen
aan dit museum enig in zijn
soort en dat enkel dankzij sponsors in leven kan
blijven.
Dit museum stelt ca 200 werken ten toon van deze
puur Antwerpse schilder
De kostprijs is € 4,- p/p en ter plaatse te betalen
De hele benedenverdieping is bezoekbaar en
tijdens je bezoek heb je ook nog
een film van +- 32min te bekijken.
Mogelijk is er nog een verrassing te verwachten.
Activiteit staat open voor alle leden van KWB als
van Femma
Hopelijk tot dan

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

Proficiat voor de jarigen geniet van jullie dag.

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
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 18 februari 2018

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.

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 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

Stadsbezoek:
Op dinsdag 23 januari 2018 brengen we een bezoek, met gids, aan het ECOHUIS te Borgerhout.
We nemen hiervoor de bus 34 aan het station van Berchem, Perron 23 rond 13.30 uur.

De “BOUW - RONDLEIDING“ geeft inzicht in technieken rond verwarming, isolatie en gebruik van
hernieuwbare materialen bij het (ver)bouwen van een woning.

De rondleiding “ECOLOGISCH LEVEN“ geeft tips rond het spaarzaam omgaan thuis met energie, water en
materialen. U bezoekt ook het groen-dak en een ecologische stadstuin.

Je kunt hiervoor inschrijven tot uiterlijk 15/01 bij Diana (tel 03/321.12.77 na 19:00 u) of bij uw kernlid mits
betaling van 5.- euro ( bus-tickets niet inbegrepen ) voor leden en 7.- euro voor niet-leden.

