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ÛZE GAZETTE 
Werkjaar 2016 – 2017 
Nummer 1 
12-09-2016  

 

 Ter overweging: 

Het is niet moeilijk 

om de sterke uit te hangen. 

Maar er zijn handenvol moed nodig 

om kwetsbaar te durven zijn. 

(Kris Gelaude: voor wie woorden zoekt) 

 

 Mededelingen: 

o Proficiat aan alle jarigen ( van 2 september tot 26 september) 

18/09 Dekant Reginald 
20/09 Tanghe Brenda 
24/09 Allaert Marleen 

6/09 Meuleman Quentin  
12/09 Kesteloot Kate deluna  
22/09 Philippaert  Jordy  

 
o De vormelingen 2016 van Sint-Michiel (43 kinderen) hebben een sponsortocht 

gehouden ten voordele van Ûze Plekke, en op hun vormselviering op 22 mei 2016 werd 
de collecte gehouden ook ten voordele van Ûze Plekke. 
Beide sommen werden op onze rekening gestort: 

- op 26 mei - € 514.20 van de sponsortocht 
- op 27 juni - € 466.00 van de collecte  
 

o Twaalf procent van de zeer jonge kinderen in Vlaanderen groeide in 2015 op in 
kansarmoede. Meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede woont in de 13 
centrumsteden, 63,9 procent heeft een moeder van niet-Belgische origine. Dat blijkt 
donderdag uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin, die met 0,6 procentpunt steeg 
tegenover 2014. ( de Standaard) 

o  

 Ûze Plekke is ingeschreven voor Music 
For Life op Studio Brussel. 

We kregen een bericht van Music For Life 
2016 met de goedkeuring van onze 
inschrijving. 
Vanaf september kunnen we als 
luisteraars van Studio Brussel acties 
ondernemen. 

Hoe meer stemmen hoe meer centjes !!😉 

Jullie zullen geïnformeerd worden hoe je 

kan stemmen. 

 

o Gezinsbond 

 
Beste 
 
De activiteiten en diensten van de Gezinsbond zijn interessant voor alle gezinnen. Via een 
samenwerking met het Fonds Vrijetijdsparticipatie zetten wij de deuren van onze werking 
open voor gezinnen die we vaak niet (kunnen) bereiken, zoals gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben. 
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Kwetsbare gezinnen kunnen lid worden van de Gezinsbond voor 8 euro per jaar.  Als lid heb je 
recht op heel wat kortingen, bijvoorbeeld op je energiefactuur, telefonie, aankopen en 
activiteiten in jouw buurt. Je kan ook gebruik maken van de verschillende diensten, zoals de 
babysitdienst en de sociaal-juridische dienst. Om de veertien dagen valt de gezinskrant 'De 
Bond' in de bus. Verder verdedigt de Gezinsbond de belangen van de Vlaamse gezinnen. 
Praktisch 
Via de website van het Fonds Vrijetijdsparticipatie vraagt jouw vereniging het lidmaatschap 
voor een gezin aan. Je vult het bestelformulier + de ledenfiche van de Gezinsbond in. Deze 
ledenfiche verstuur je naar ledendienst@gezinsbond.be. 
De ledendienst stuurt je de betaalinformatie door. Wanneer het gezin een e-mailadres heeft, 
vul je dit tijdens je bestelling in het opmerkingenveld in. De betaalinfo wordt dan rechtstreeks 
naar het gezin verstuurd. 
Gezinnen hebben recht op een korting van 80% en betalen € 8 voor een gans jaar. Wie zich 
nu nog aanmeldt, wordt lid voor 2016 + 2017. 
Na betaling ontvangt het gezin de lidkaart. 
 
16/10/'10 Gezinsdag 'Energiek Mechelen' met activiteiten in verschillende trekpleisters van 
de stad: Technopolis, het Speelgoedmuseum, de Ketnetband enz. Per gezin kies je één van 
deze locaties en de rest van de dag vul je aan met andere activiteiten. 
Tickets te bestellen via het Fonds aan € 2,40 voor leden + € 3,80 voor niet-leden. Kinderen 
t.e.m. 12 jaar = gratis. 
Vanaf 8/08 vind je meer informatie op de website van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. 
Hopelijk kunnen wij het komend jaar iets betekenen voor de gezinnen die leven met een 
beperkt inkomen.    
Met bijkomende vragen, kan u bij mij of bij de collega's van  het Fonds Vrijetijdsparticipatie 
terecht viainfo@fondsvrijetijdsparticipatie.be  
Met vriendelijke groeten 
 
Tina Van Eyken | Gezinsbond voor iedereen 
T 02-507.88.37    
 

o Mededeling van welzijnsschakels:, 

Diederik (Janssens) kiest voor een nieuwe opdracht bij Broederlijk Delen en zal 
Welzijnsschakels verlaten vanaf 1/11/2016. Welzijnsschakels gaat dus op zoek naar een 
nieuwe coördinator. In bijlage vind je het bijhorende profiel dat je kan verspreiden in je 
netwerk. 
Bénédicte stuurde een dankwoord in naam van Ûze Plekke. 

 
 Beste Diederik, 
Deze week mochten we de mail van Marja Hermans ontvangen met het nieuws dat jij kiest 
voor een nieuwe opdracht bij Broederlijk Delen en bijgevolg Welzijnsschakels verlaat. 
Men zegt dat niemand onvervangbaar is maar in jouw geval wordt dat wel bijzonder moeilijk  
Je was... bent een man uit de duizend! 
Je bent één van die mensen die een verkwikkende warmte verspreiden, iemand die in alle 
eenvoud en openheid er staat met zo’n grote intensiteit dat het bijzonder moeilijk zal zijn om 
een waardige vervanger voor je te vinden. Je was een waar geschenk voor onze 
welzijnsschakel. Met een dankbare ingesteldheid leerde je ons met andere ogen naar de 
wereld te kijken. Jij slaat nu andere wegen in: met jouw ervaring en ingesteldheid ben je het 
levende bewijs dat deze wereld toch de moeite waard is, en nog toekomst heeft en dit in het 
bijzonder voor onze doelgroep die het moeilijk heeft. 
Bedankt Diederik je was een fantastische coördinator. 
Bij deze nieuwe start wensen we jou alle vertrouwen toe 
"Kunnen loslaten om het nieuwe te verwachten" 
 
Groetjes vanwege alle vrienden van Ûze Plekke 
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o Woonlied 
Een huis met vier muren, dat is niet voldoende, 
wanneer vocht of koude de kamer beheerst. 
En vocht in de muren schimmels doen groeien, 
wanneer het daglicht de woonkamer vreest. 
Refrein 
Laat ons een huis met comfort dat te doen is, 
laat ons een huur die betaalbaar kan zijn. 
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, 
maak nu eens werk van een echt woonbeleid. 
 
Een huis om te kopen is iets voor de rijken, 
grondprijzen die stijgen dat is niet normaal 
Op de huurmarkt gaat men over lijken 
met heel veel geduld huur je nu nog sociaal. 
Refrein 
 
Ministers van wonen, ze kwamen ze gingen, 
ze spraken van wonen maar ’t meest over sport. 
Daarom dat we hier met z’n allen nu zingen 
betaalbare woningen zijn er te kort. 
Refrein 
 
Tekst: Samenlevingsopbouw Gent 
 

o Jersey Jonckheere trok met de Houtlandse voetbalschool naar Barcelona 
 

 
 

o Alle verenigingen van Emmaüsparochie (St Baafs) werden aangesproken om 
met enkele leden te komen helpen bij de afbraakwerken van de woning 
achter ons bureau.  Hiermee kan men de "verbouwingskosten"  drukken. 
Toch een mooi initiatief bij de start van deze verbouwingswerken voor een 
nieuwe sociale woning. Ûze Plekke was hier goed vertegenwoordigd: 
- Brigitte en Patrick 
- Nancy en Wim 
- Bjorn 
Hartelijk dank aan onze vrijwilligers die hier toch hard gewerkt hebben. 
Vanuit Ûze Plekke een signaal van dankbaarheid, naar de parochie toe voor 
de woning die een tijdelijke crisisopvang was voor één van onze gezinnen. 
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o Fonds vrijetijdsparticipatie 

 Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en zoals elk jaar komen media bij ons aankloppen voor 
ervaringen, standpunten, beleidsvoorstellen, … 

 Daarom deze oproep. Jullie krijgen en kregen (vorig schooljaar) ongetwijfeld heel wat 
ervaringen binnen rond: 
 -       Schoolkosten 
-       Onbetaalde facturen 
-       Digitalisering 
-       Gelijke onderwijskansen 
-       Bredere aanpak en houding tegenover kwetsbare gezinnen 
-       … 
Geven jullie signalen die jullie recent of tijdens het vorige schooljaar ontvingen door? Dan 
kunnen wij die bundelen voor de media. Mochten mensen bereid zijn om hun verhaal te doen 
voor de media, geef dat ook gerust door.  September is een uitgelezen kans om gelijke kansen 
in het onderwijs nog eens extra op de agenda te zetten. 
Peter 
 Peter Heirman | stafmedewerker communicatie 
Netwerk tegen Armoede 
Vooruitgangstraat 323, bus 6 - 1030 Brussel 

 

 

 

 
 

o  
 

FondsGids najaar 2016 

Benieuwd welk aanbod we dit najaar voor je in petto hebben? Download 

danHIER de nieuwste FondsGids. 

Met veel dank aan alle vrijetijdspartners die hun aanbod laagdrempelig maken. Want 

iedereen heeft recht op vrije tijd! 

Liever een geprinte versie? Hier bestel je de bundel kosteloos! 

 
 

 

 Recept van de maand: koolvis met tomaat uit de oven 

 
Ingrediënten voor 4 personen 

 4 stukken koolvis uit de diepvries 
 6 rijpe tomaten 
 1 ajuin, fijngesnipperd 
 peper en zout 
 1 eetlepel bloem 
 Bakboter 
Prijscategorie : 3 à 4 euro 

http://fondsvrijetijdsparticipatie.us11.list-manage.com/track/click?u=2f83bc332bd208b30d6404536&id=6caf9ad350&e=b4777efe15
http://fondsvrijetijdsparticipatie.us11.list-manage1.com/track/click?u=2f83bc332bd208b30d6404536&id=9dd6db549e&e=b4777efe15
http://fondsvrijetijdsparticipatie.us11.list-manage1.com/track/click?u=2f83bc332bd208b30d6404536&id=32807d82c9&e=b4777efe15
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Bereiding 

Ontdooi de koolvis en dep goed droog met keukenpapier. 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Ontvel de tomaten (tip om gemakkelijk tomaten te ontvellen : maak een kruisvormige 
inkeping onderaan de tomaat en dompel ze 1 minuut onder in kokend water). 

Halveer de tomaten en verwijder het kroontje en de zaadjes. Snijd het tomatenvlees in 
blokjes. 

Verhit een klontje boter en bak de ajuinsnippers glazig. Doe er na een 5-tal minuten de 
blokjes tomaat bij. Zet het vuur hoog en bak enkele minuten de tomaten. Schud een beetje 
met de pan heen en weer zodat de tomaten niet aanbranden. Breng op smaak met peper en 
zout. 

Doe 1 eetlepel bloem + peper en zout in een diepvrieszakje. Doe hierin één na één de stukken 
koolvis in en schud met het zakje zodat de koolvis goed met bloem bedekt is. Schud het teveel 
aan bloem af. 

Smelt een klontje boter in een braadpan met anti-aanbaklaag, laat de boter wat bruin 
worden van kleur en bak hierin kort de stukken koolvis (beide zijden 1 minuut). 

Schep de gebakken tomaten in een ovenschotel en leg hierop de stukken koolvis. 

Zet de koolvis met tomaat in de oven. Controleer na 15 minuten of de koolvis gaar is. 

Serveer met pasta of rijst. 

Recept werd geplukt van het internet. 

Smakelijk, 

Christiane 

o Voorbije activiteiten: 
o 25/06: feest in het park 

Ignace, Mieke, Marcella, Anna, Vivian en Patrick gingen als toerist naar Feest in het Park, 
terwijl Paul en Noella zich hadden ingeschreven om te helpen. Zoals elk jaar konden we 
een stukje wereldcultuur meemaken in het Minnewaterpark. Een reeks foto's kun je 

terugvinden op de website. Zoals elk jaar hebben we ons goed geamuseerd.  Patrick 
 

 

  

 
o 29/06: bijeenkomst ‘warme steden’ 

Aanwezigen waren Syvrine Boddin, Sarah Peene, Benedicte en Angelino. 

Wij hebben vooral uitgelegd de werking van Ûze plekke . Zeker in de schijnwerpers gezet 
dat we GEEN onderscheid maken tussen de mensen. Bij uze plekke is iedereen vrijwilliger. 
Dat je kans van slagen in het leven groter is als je er niet alleen voor staat. 

Wij helpen onze leden waar mogelijk maar we zijn geen hulpverleners. Wat we hoog in 
het vaandel dragen is ons tandem werk. Zo dat ieder persoon gesteund wordt in zijn of 
haar weg naar een glimlach. 
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Dat we nog een hele weg af te leggen hebben maar dat we goed bezig zijn. Zo konden we 
dit bemerken op ons eerste gezamenlijke denkdag. Die is fantastisch verlopen en er kwam 
heel wat nieuwe werkpunten voor het nieuwe werkjaar . 

De vraag van Sarah hoe onze voeling is met jongeren. 

Daar moesten we negatief op antwoorden gezien we in uze plekke weinig jongeren 
hebben. We hebben toen wel onze ervaring over de vormelingen van St-Michiels verteld. 
Over het spel dat we met hen doorlopen hebben en de powerpoint.    W e hebben dan ook 
veel positieve reacties gekregen. Dat we getuigenissen brengen naar scholen. Zo hebben 
we nu gebruik gemaakt om leerlingen te betrekken in uze plekke. De vraag van ons hoe 
en op welke manier we jongeren kunnen aantrekken. Als we via warme steden de 
jongeren zouden kunnen bereiken. Misschien gaat er langs deze weg een deur open naar 
jongeren toe. Het gaat hier niet enkel naar jongeren maar ook vluchtelingen en kinderen 
die hier verblijven. Die we graag zouden bereiken. 

Toch zijn wij van oordeel dat we waarschijnlijk niet het volledig project gaan mee gaan. 
We hebben nog steeds het gevoel dat wij als uze plekke niet thuis horen bij de doelgroep 
die zij voor ogen hebben. We zien wel wat volgt. 

Op dinsdag 5 juli 2016 om 9.30 u komen we terug samen met Syvrine om die clusters te 
maken. 

Angelino 

 

o 09/07: daguitstap, ‘Met uze plekke terug in de tijd’ (verslag Annie) 

Op 9 juli reisden we met uze plekke terug in de tijd. 
Waar konden we dat beter doen dan in het openluchtmuseum in Bokrijk? 
Even voor acht uur kwam onze autocar de legeweg in gereden. Iedereen stond vol 
ongeduld te wachten met zijn rugzak met lunchpakket voor s' middags en gehuld in het 
t'shirt waarop ons gekende logo staat. We leken wel een familie, enfin leken? Eigenlijk 
zijn we na jaren reeds een hechte vriendengroep geworden. 
Stipt om acht uur zijn we vertrokken voor een busreis van drie uur. 
Drie uur? Je zou denken dat onderweg de verveling kan toeslaan maar dat is 
buiten onze Patrick gerekend, die ons een leuke opdracht mee gaf. Het was hem 
opgevallen dat er in het Vlaamse land reeds heel wat van die windturbines staan en hij 
wilde weten hoeveel precies. 
Rond tien uur zijn we aangekomen. Om een eerste hongertje te stillen werden 
we verwend met een drankje en sandwiches even buiten het domein. 
Dan zijn we in kleine groepjes naar het dorpje en de verschillende boerderijen 
uit het “Vlaanderen van vorige eeuwen” gewandeld. Het schooltje, de kerk, de herberg en 
ook de boerderijen, alles ademde nostalgie. 
Er was ook mogelijkheid om een fotograaf in een retro fotostudio te bezoeken en daar 
een foto te laten maken in de kledij en het decor van toen 
We zijn in het openluchtmuseum als het ware naar vorige eeuwen terug gekatapulteerd. 
Auto's reden er toen niet, men verplaatste zich met paard en kar, per fiets of te voet. 
De pastoor heeft er in de nabije dorpskerk zijn preek gegeven vanop de preekstoel en de 
meester van de lagere school deed zijn uiterste best om zijn leerlingen iets bij te brengen 
wat niet zo gemakkelijk bleek.De leerlingen van nu zijn niet meer de leerlingen van toen. 
Die zijn nu veel mondiger en daar had meester niet erg meegerekend, want er was enige 
zenuwachtigheid te merken bij hem. 
Om vijf uur zijn we samen gekomen aan herberg St Gumarus. We mochten er 
aanschuiven aan tafel voor een lekkere maaltijd en de hongerige magen 
vonden dat de frietjes met jawel vlaamse stoverij heel welkom waren. 
Na een prachtige, zonovergoten zaterdag zijn we terug huiswaarts vertrokken. 

          Het was een onvergetelijke  dag zoveel eeuwen terug. 

Foto’s daguitstap: zie onze website (www.uzeplekke.be)  bij ûze visie, 
activiteiten 
 

http://www.uzeplekke.be/
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o 05/08 : cirque du soleil 
Op vrijdag vijf Augustus in de namiddag was het opnieuw verzamelen geblazen. 
De plaats van afspraak was zoals steeds ons lokaal in de Legeweg. We reden met zo'n vijftigtal leden 
naar de show Amaluna. De nieuwste show van cirque du soleil die zijn tenten had opgeslagen aan de 
achterkant van het station in Knokke. 
We waren ruim op tijd daar, de show begon pas om halfvijf. Maar zoals het tegenwoordig gebruikelijk is 
door de vele aanslagen en de terreurdreiging werden alle handtassen en rugzakken gecontroleerd op 
explosieven of ander mogelijk wapenbezit. De  strenge veiligheidsmensen deden dat heel nauwkeurig, 
dat nam enige tijd in beslag. 
Het terrein aan de achterkant van het station stond vol met witte tenten, vele kleine en een grote.De 
grote witte was de circustent waarin de show plaats vond. 
Om kwart na vier gingen de deuren open en konden we onze plaatsen innemen. De grootte en hoogte 
van de tent, maar dan binnenin gezien was indrukwekkend. 
De show zelf was prachtig en af en toe ook adembenemend. De geoefende artiesten haalden bij 
momenten halsbrekende toeren uit. Achteraf hoorde je bij vele toeschouwers de bedenking, hoeveel en 
hoe vaak zou men daarvoor getraind hebben? 
Dankbaar dat we dit spektakel mochten meemaken, reden we terug huiswaarts waar we nog konden 
nagenieten van spectaculaire acrobatie. 

                                                
 Annie Vanthournout 

 

  
 

o 06/08: summer taste 

Op 6 augustus werden onze gezinnen Angelino en Brenda, Pascal en Sandra, en Wim en Nancy en de 

kinderen uitgenodigd op summer taste door Kurt en Stuart die uze plekke sponsorde met ouders op de 

planken . Ook Louis en Viviane waren van de partij. Geert en Louis waren de chauffeurs van dienst. We 

werden heel hartelijk ontvangen door Kurt en Stuart. Er was heel wat te beleven op summer taste er 

waren 2 groepen die optraden vagabundos en radio negra en een heuse vuurshow. Voor de kindjes 

waren er springkastelen en een schmink stand. We werden ook getrakteerd door Kurt en Stuart op heel 

wat bonnetjes voor  drank en lekker eten dat Louis met veel enthousiasme opdiende . We hebben 

allemaal een super leuke en gezellige avond gehad en we hebben er allemaal heel erg van genoten.  
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o 17 augustus: stranddag in Zeebrugge 
 

   
 
o Komende activiteiten:             

September 2016 

 Ma 5 sept: Dagelijks Bestuur 

 Ma 12 sept: Ontmoetingsavond  

 Wo 14 sept: Kernvergadering Brugge Dialoogstad in UP : 9,00u tot 11,00u 

Do 15 sept:  contactavond welzijnsschakels, waar we meer uitleg krijgen over het 

Fonds Vrijetijdsparticipatie, Vakantieparticipatie en Lokale Netwerken. Maar waar 

ook ruimte zal zijn voor uitwisseling rond groepsactiviteiten en uitstappen met de 

Welzijnsschakel. 

CONTACTAVOND 
“Vrijetijdsactiviteiten in onze welzijnsschakel” 

Donderdag 15 september 2016 van 19u30 t.e.m. 22u00 
Vergaderzaal beweging.net (naast de regionale dienst), Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare 

 

Vr 23 sept: provinciaal Armoede Overleg . Het overleg zal doorgaan van 9u30-

12u30 in zaal 2, provinciehuis Boeverbos. We hanteren de vaste agenda, en bekijken 

wat er nog mogelijk is om te ondernemen in 2017. 

1.       Uitwisseling van de verenigingen 

2.       Rapportering van de werkgroepen 

3.       Signalisatie 

4.       Stand van zaken vanuit provinciaal beleid – toekomst 

Maar ik hoop dat iedereen eerst kan genieten van het welverdiende zomerverlof! 

Vriendelijke groeten, 

Kaat Decuypere 

Dienst Welzijn 

Provincie West-Vlaanderen 

 Ma 26 sept: Ontmoetingsavond 

Di 27 sept: www.vormingplus-brugge.be/inleefweek 

EEN WEEK MET EEN BEPERKT BUDGET 

zaterdag 8 oktober tot zaterdag 15 oktober 2016 

Een week... 

- met het weekbudget van een persoon in armoede (afhankelijk van je familiale 
situatie) 

- met een beperkt gebruik van telefoon en auto 
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- zonder vooraf volgepropte voorraadkast 

- met een onverwachte situatie die je creatief moet oplossen 

Infomoment:  dinsdag 27 september, om 19u30 Sociaal Huis, Hoogstraat 9, Brugge 

Alle praktische afspraken en het overkoepelende thema ‘goed wonen is een 
basisrecht’ worden toegelicht. Je kan na deze info-avond beslissen of je effectief wil 
deelnemen. Laat weten of je komt via inleefweek@vormingplusbrugge.be. Geen 
vereiste om deel te nemen aan de inleefweek, alle info wordt ook doorgemaild. 

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 

zaterdag 15 oktober, van 13u30 tot 17u30 

Provinciaal Hof, Markt 2, Brugge 

Wo 28 sept: Startavond campagne WZZ in Kortrijk (Vives) 

 
Programma 
18u30 – 19u30 Onthaal en infomarkt. 
19u30 – 20u30 Podiumprogramma 
20u30 – 21u30 Werkwinkels 
21u30 We klinken samen op de campagne  

 

Vr. 30 september  

 

Oktober 2016  

 Ma 3 okt: Dagelijks Bestuur 

Werkgroep 17 okt: 19,30u in Ûze Plekke  

 Ma 10 okt: Ontmoetingsavond 

Di 11 okt: eerste uitvoering van inspringtheater om 19,00u in Roeselare, een avant-

première voor welzijnsschakels 

Repetities inspringtheater telkens in Vorming Plus: Di 6 sept 19:30, Za 10 sept  9:00, 

Di 13 sept 19:30, ma 19 sept 19:30, vrijdag 30 sept 19:30, zat 1 okt 14:00, di 4 okt 

19:30,  vrijdag 7 okt 19:30 en algemene repetitie maandag 10 oktober 19:30 

 Vr 14 okt: QUIZ Sint-Baafs 

mailto:inleefweek@vormingplusbrugge.be
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 Za 15 okt: Werelddag van verzet tegen extreme armoede in Provinciehuis (13.30u)     

Do 20 okt: algemene vergadering Brugge Dialoogstad om 19,00u in 

Braambergstraat 

Za 22 okt: Op zaterdag 22 oktober organiseren we in Roeselare onze eerste 

Introductiedag Welzijnsschakels. Het is een dag waarop je kennis maakt met 
vrijwilligers uit andere West-Vlaamse Welzijnsschakels, en samen nadenkt over wat 
het betekent om een Welzijnsschakel uit te bouwen en je vrijwillig in te zetten in zo’n 
groep.  

Ma 24 okt: Ontmoetingsavond 

November 2016:  Ma 7 nov: Dagelijks Bestuur 

 Ma 14 nov: Ontmoetingsavond 

 Ma 28 nov: Startavond Welzijnszorg Emmaüsparochie 

December 2016:   Ma 5 dec: Dagelijks Bestuur 

 Ma 12 dec: Ontmoetingsavond 

 Do 22 dec: KERSTFEEST 

Januari 2017:        Ma 2 jan: Dagelijks Bestuur 

 Ma 9 jan: Ontmoetingsavond 

 Ma 23 jan: Ontmoetingsavond 

Februari 2017:      Ma 6 feb: Dagelijks Bestuur 

                 Ma 13 feb: Ontmoetingsavond 

 Ma 27 feb: Startavond Broederlijk Delen Emmaüsparochie 

Maart 2017:      Wo 1 mrt: Aswoensdag 

 Ma 6 mrt: Dagelijks Bestuur 

 Ma 13 mrt: Ontmoetingsavond 

 Ma 27 mrt: Ontmoetingsavond 

April 2017:                 Ma 3 apr: Dagelijks Bestuur 

 Ma 10 apr: Ontmoetingsavond  

 Ma 17 apr: Paasmaandag 

 Ma 24 apr: Ontmoetingsavond  

Mei 2017:              Ma 1 mei: Dagelijks Bestuur 

 Ma 8 mei: Ontmoetingsavond 

 Ma 22 mei: Ontmoetingsavond 

 Ma 29 mei: Dagelijks Bestuur 

Juni 2017:                  Ma 5 juni: Pinkstermaandag 

 Ma 12 juni: Ontmoetingsavond 

 Za 17 juni: DENKDAG 

 Ma 26 juni: Ontmoetingsavond – Planningsvergadering 

Feestdagen:  Aswoensdag: wo 1 maart 2017               

 Pasen: zo 16 april 2017 

 OLH-Hemelvaart: do 25 mei 2017 

 Pinksteren: zo 4 juni 2017 

Vakantie: Herfst-: Ma 31 okt - zo 6 november 2016 

 Kerst-: Ma 26 dec 2016 – zo 8 januari 2017 

 Krokus-: Ma 27 februari - zo 5 maart 2017 

 Paas-: Ma 3 april tot ma 17 april 2017 

 


