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en verder

Je bent van harte welkom op onze wandeling,
op zondag 13 oktober. Afspraak om 14 uur.
Start aan de kerk van Groenenhoek,
Pervysestraat. Opgelet: wel op voorhand
inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt.

De info over de wandeling die Guy Saen
maakte: “Op vrij korte tijd evolueerde
Groenenhoek van een landelijk gebied met
weiden, bossen en boerderijen naar een
stedelijke omgeving. Vergeleken met andere
stedelijke wijken heeft Groenenhoek daardoor
ook vandaag nog vrij veel groen en open
ruimte. Verwijzingen naar beide
Wereldoorlogen zijn nog sterk aanwezig in de
wijk. Denk maar aan de straten die werden
vernoemd naar frontgemeenten of het
monument ter ere van de slachtoffers van de
V-bommen. Op vlak van architectuur heeft de
wijk verschillende knappe gebouwen die
werden opgetrokken in de stijl van De
Nieuwe Zakelijkheid. Heel wat straten in de
wijk verwijzen naar edelstenen als robijn,
saffier, granaat of turkoois. De ‘Juwelenstoet’
die in 1923 door Berchem trok, was de
inspiratiebron voor deze straatnamen.“

Meer weten? Wandel mee!

Inschrijven bij Edwin De Cleyn
edwindecleyn@hotmail.com
0479 43 00 16
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Agenda

Er valt altijd iets te beleven in Berchem
Graag geven we hierbij proevertjes van de partner organisaties van beweging.net. Contacteer hen rechtstreeks voor
meer info. Mocht je een contactpersoon zoeken, laat ons iets weten!

Kaas- en wijnavond

Nazomerfeest

PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW MIDDELARES

Zondag 22 september
16.30-21 uur: Nazomerfeest Pulhof, wijkfeest in de Strijdhoflaan vóór de kerk (en bij
slecht weer in de kerk) – organisatie: F.V. Pulhof of de vereniging van de lokale
handelaars en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Zaterdagavond 12 oktober
18.30 uur: kaas- en wijnavond in zaal Bergheem, Lodewijk de Koninckstraat 12 – ten
voordele van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Voor beide activiteiten is een week vooraf inschrijven noodzakelijk – meer info op
https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-onze-lieve-vrouw-middelares-en-heilige-
lodewijk-berchem

FEMMA HEILIG SACRAMENT

Dinsdag 1 oktober
Creatiefke

Woensdag 9 okober
Stappen

Maandag 14 oktober
Handletteren om 13.30 uur

Dinsdag 15 oktober
Creatiefke

Woensdag 16 oktober
Voorstelling Lamontproducten om 20 uur

Woensdag 23 oktober
Stappen

Donderdag 24 oktober
Stadsbezoek

Dinsdag 29 oktober
Creatiefke

Woensdag 6 november
Stappen

Dinsdag 12 november
Creatiefke

Woensdag 13 november
Herfstfeest om 19 uur

Maandag 18 november
Tricotin om 13.30 uur

Woensdag 20 november
Juweeltjes in koud porselein om 20 uur

Dinsdag 26 november
Creatiefke

Donderdag 28 november
Stadsbezoek

Maandag 2 december
Kerstmarkt

Maandag 9 december
Kerstbingo om 13.30 uur

Dinsdag 10 december
Creatiefke

Woensdag 18 december
Kerstbloemstuk maken om 20 uur

Dinsdag 24 december
Creatiefke

SAMANA DE VERREZEN HEER

19/11/2019 een vorming met als onderwerp: Laat je niet vallen, infosessie over
valpreventie. Dit gaat door in het paviljoentje naast de kerk en begint om 14 u.
Meer info: Lieve Robbrecht

Kerstmarkt
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Agenda (vervolg)

KSA STRIJDEBURGH

Zaterdag 21 september
Startdag

Zaterdag 19 oktober
BBQ in zaal Bergheem

Zaterdag 16 november
Quiz in zaal Bergheem

Meer info?
KSA Striideburgh
Speelpleintje in de Strijdhoflaan, Berchem
www.ksastriideburgh.be

OKRA BOLHOED GROENENHOEK:

2 oktober
Fietsen

7 oktober
Sjoelbak

10 oktober
Uitstap naar het trammuseum

14 oktober
Bingo

16 oktober
Laatste keer fietsen dit seizoen

23 oktober
Wandelen

24 oktober
Kaartwedstrijd

27 oktober
Gebedsdienst en brunch

31 oktober
Praatcafé met Ils Landuyt

4 november
Sjoelbak

6 november
Wandelen

7 november
Algemene ledenvergadering + praatcafé over
honing

14 november
Kaartwedstrijd

15 november
Bowling

20 november
Wandelen

21 november
Bingo

28 november
Uitstap naar de Red Star Line

2 december
Sjoelbak

4 december
Wandelen

5 december
Kaartwedstrijd

9 december
Bingo

14 en 15 december
Kerstmarkt

17 december
Kerstfeest

18 december
Wandelen

Elke dinsdag en woensdag: kaartnamiddagen
Om de twee weken: missie

SAMANA GROENENHOEK

20 oktober
Nationale ziekendag

PAROCHIE GROENENHOEK / HEILIG
SACRAMENT
4, 5 en 6 oktober:
Hoekse Heisa Feesten

• vrijdag 4 okt: optreden Flushed Harmony
• Zaterdag: quiz
• Zondag: restaurant met optreden.
• Wandelzoektocht, pannenkoeken,

springkasteel

14 december
Kaas- en wijnavond in kerstsfeer, Peecee-café

12 januari
Nieuwjaarsdrink

KWB GROENENHOEK

23 november
Breughelavond

11 december
Bieravond, vooraf inschrijven (10 euro)

BEWEGING.NET BERCHEM

13 oktober
Wandeling Groenenhoek, zie ook apart artikel,
inschrijven a.u.b.

19 januari
Nieuwjaarsbrunch

PRIVATE STICHTING SINT-STANISLAS
1903

17 december
8ste kerstconcert in de buurt, Sint-Hubertusstraat
12, Berchem (in de kapel om 20 uur)

THE SINGING FACTORY

Vanaf 8 november brengt deze Berchemse
vereniging een nieuwe musical uit, nav 30 jaar van
de Berlijnse Muur - meer info en tickets
(Zuiderpershuis): www.singingfactory.be/
november89/

SINTERKLAASSTOET BERCHEM

Hij komt, hij komt, dit jaar op zondag 17
november. voor de 34ste keer komt de Sint met
zijn helpers naar Berchem om de brave kindjes te
belonen. De Sint landt om 13.30 op de
internationale luchthaven van Antwerpen en
vertrekt rond 14.00 uur met zijn praalstoet door
de Diksmuidelaan, posthofbrug, binnensingel
driekoningenstraat statiestraat om rond 15.45
ongeveer te eindigen op het Frans van
Hombeeckplein voor de traditionele Meet and
Greet met de kinderen . Alle infoop www.sint-
berchem.be

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING IN
SINT-WILLEBRORDUS

- Op zaterdag 14 december om 19 uur is er een
optreden van het Congolees koor 'Sacré-Coeur de
Jésus', het koor brengt gospel, Afromuziek, met
ondersteuning van hun eigen instrumenten, het
optreden zal ongeveer twee uur duren, inkom in
VVK 15 euro, studenten 5 euro en aan de kassa 20
euro,deuren om 18u30
- Vanaf zondag 15 december tot en met 5 januari
2020, openingsuren van 13 tot 17 uur, er is altijd
een mogelijkheid voor een begeleide
groepsbezoek, (wel afspreken: guido.troubleyn1@
telenet.be of +32 479 960 664)
- Op dinsdag 24 december om 23 uur is er een
nachtmis

Fietsen met OKRA

Hoekse Heisa Feesten

Wandeling in Groenenhoek
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Colofon
Voor info over beweging.net Berchem kan je terecht bij:
Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 bus 7, 2600 Berchem, edwindecleyn@hotmail.com - 0479 43 00 16

Mechoui was weer een groot succes!
Terugblik op de Mechoui, de jaarlijkse barbecue ter afsluiting van het werkjaar van parochie Onze-Lieve-Vrouw
Middelares. Mechoui had dit jaar plaats op zondag 23 juni 2019, om 18 uur in Parochiecentrum Bergheem, Lodewijk De
Koninckstraat 12. Er waren 97 aanwezigen, het was mooi weer zodat we buiten konden zitten, er heerste een gezellige
sfeer, kortom: een topontmoeting!
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