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GENTSE AVOND = GENTS MENU + CAFE CHANTANT MET WILLY BART EN ZIJNE KLUTS

2018
REEDS TE NOTEREN
Zaterdag 17 maart 2018
Bezoek kerkgebouw Oude Bareel
Donderdag 22 maart 2018
Infoavond ‘EHBO in het gezin’
Maandag 2 april 2018
Paasontbijt

In februari focussen we vooral op onze kookcursus voor vrouwen. In maart is het dan de beurt aan onze kookklassieker voor
mannen. Op 10 maart organiseren we een unieke Gentse avond
met als hoogtepunt Café Chantant. Een avond om van te smullen! We hopen dat we jou ook mogen ontmoeten. Lees hierover
alles in onze nieuwsflits.
De bestuursploeg van kwb Sint-Amandsberg

De inschrijvingen voor deze twee cursussen komen vlot
binnen. Alle info over deze kookcursussen vonden jullie in
onze vorige nieuwsflits (januari). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wie nog zin heeft om deel te nemen kan contact opnemen met activiteitsverantwoordelijke Alberic Verween:
Oudebareelstraat 128 bus 201 9040 Sint-Amandsberg
tel. 09 229 14 11 (inschrijven tot 17/02/2018 of tot volzetting ) Alleen leden en gezinsleden kunnen deelnemen
aan deze activiteiten.

02/03

KOOKCURSUSSEN

PRAKTISCH
Deze Gentse avond gaat door in het Parochiaal Centrum
Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg.
We starten om 18.00 uur.
KWB-leden betalen 18,00 EUR, kinderen tot 12 jaar betalen 9,00 EUR. Niet-leden zijn ook welkom maar betalen 23,00 EUR.

GENTSE AVOND

ZATERDAG 10 MAART 2018 - 18.00 UUR
GENTSE MENU + CAFE CHANTANT ‘Willy Bart en zijne kluts’
We nodigen jullie van harte uit op een gezellige Gentse avond in het
parochiaal centrum van de Oude Bareel. Een avond waar je letterlijk
zal van smullen. Na een heuse Gentse menu presenteren we jullie als
hoogtepunt een optreden van ‘Willy Bart en zijne kluts’.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk maandag 5 maart 2018 bij onze penningmeester Paul Robaeyst, Visitatiestraat 31, 9040 Sint-Amandsberg, tel. 09
251 71 67. Jullie betaling ontvangen wij bij voorkeur
via bankrekening BE79 8906 1403 9333 met de mededeling “Gentse avond 2018: aantal leden/niet leden/
kinderen onder 12 jaar”. Hou er wel rekening mee dat
je inschrijving maar definitief is na betaling van het
inschrijvingsgeld.

BELANGRIJK!!!
We geven groepen die wensen samen te zitten de

Willy Bart en zijne kluts is een legendarisch gezelschap dat ons in
deze koude winterdagen alvast de sfeer brengt van de onvervalste
Gentse feesten. We kunnen meegenieten van ons Gents liedrepertoire doorspekt met rasechte Gentse humor. Voor jong en minder
jong... niet te missen!

kans om dit vooraf aan te vragen. Wat moet je hiervoor doen? Je vult het formulier “Wij wensen samen
te zitten” in en bezorgt dit aan bestuurslid Nico Van
den Abeele. Zijn adres is Jos Verdegemstraat 162,
9040 Sint-Amandsberg. Je kunt ook aanmelden via
mail: nico.vandenabeele@leraarzijn.be en je gege-

Programma:
18.00 uur: Verwelkoming met aperitief
18.30 uur: Gentse stoverij met frietjes + dessert (chocomousse)
20.00 uur: Café Chantant met ‘Willy Bart en zijne kluts’

GEEF KURK
EEN TWEEDE KANS
Bij deze nieuwsflits vind je
een flyer van vzw Mozaïek. Met
de inzamelactie van kurken
help je het milieu en steun je
de werking van vzw Mozaïek,
woon- en dagondersteuning
voor mensen met een beperking.

vens doorgeven. Wij zorgen voor voorbehouden
plaatsen.
Opgelet! Inschrijven zelf gebeurt nog steeds bij Paul.

FEMMA OUDE BAREEL NODIGT UIT
Praten over armoede en de problemen begrijpen, dat is de bedoeling van een avond
rond armoede bij ons. Ellen Van Der Zwalmen van Welzijnsschakels zal ons hierin begeleiden. Ze zal ook vergezeld zijn van een ervaringsdeskundige die een getuigenis brengt
en zij zal die avond dieper ingaan op oorzaken en oplossingen om de toenemende
armoede in onze welvaartstaat te verhelpen.
De vele pogingen van voedselbanken en tweedehandswinkeltjes zijn niet steeds toereikend en onderbouwde signalen aan het beleid zijn zeker ook nodig. Materiële ondersteuning is tijdelijk en aanvullend bij andere vormen van hulpverlening.

Je kan je kurken afgeven bij Alberic Verween, Oudebareelstraat
128 bus 201, Sint-Amandsberg,
tel. 09 229 14 11.

Welzijnsschakels is een organisatie die de vele armoedeprojecten samenbrengt en daar
samen met de mensen zoekt naar structurele oplossingen voor de problemen waarmee
ze te maken hebben.

Wij kunnen deze actie warm
aanbevelen! Alvast bedankt!

De avond gaat door op donderdag 8 maart 2018 in het parochiaal centrum Oude Bareel,
Beelbroekstraat 2, Sint-Amandsberg om 19.30 uur. Een aanrader! Iedereen welkom!

