
 

 

Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind  
Boechout – Vremde 

December 2016 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Fenomenaal, hartverwarmend, beklijvend, grensverleggend, boeiend, verrijkend, emotioneel, mooi en menselijk, 
zo was onze inleefreis naar Peru. Je kan er meer over lezen in het verslag dat je via mail of op papier (voor wie 
geen mailadres heeft) ontvangt. We maakten ook afspraken voor het steunen van een nieuw initiatief van het 
wijkcomité in Bocanegra. De opbrengst van ons zevende Café Mangé zal hiervoor dienen. Hierover later meer 
maar noteer alvast de datum: vrijdag 24 maart 2017.  

 

 
 

Groeten van het kwb-bestuur 
(v.l.n.r.) Staf, Dorine, Jos, Armand, Patrick, Els en Koen 

 

Ledenbijdrage 2017 
 
Lid : € 25  
Lid met verminderde bijdrage : € 15  
Partners en thuiswonende 
meerderjarige kinderen: gratis  
 
 
 

 
 

Het dagelijkse leven wordt duurder maar dat geldt niet voor het kwb-
lidgeld. Voor het zevende jaar op rij – en dit voor het hele gezin -  blijft het 
lidgeld 25 euro. We ontvangen graag het lidgeld 2016 tegen uiterlijk 8 
december 2016 op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout. 

Met ons gezinslidmaatschap doen alle leden hun voordeel. Partners en 
meerderjarige kinderen kunnen dus gratis lid worden (en zelfs een eigen 
lidkaart ontvangen) als al iemand in het gezin de ledenbijdrage betaalt.  
Kwb wil iedereen de mogelijkheid bieden om zich aan te sluiten. Daarom 
kan je ook lid worden met verminderde bijdrage als je financiële toestand 
het niet mogelijk maakt de volledige bijdrage te betalen. Lichamelijke 
ongevallen tijdens kwb-activiteiten zijn altijd verzekerd voor de leden, hun 
partners en kinderen. 

Hou je kwb-lidkaart goed bij! Je kwb-lidkaart dient niet (enkel) om je 
portefeuille dikker te maken: ze geeft je ook recht op korting bij onder 
meer Primo en Lunch Garden. Gewoon de barcode laten scannen aan de 
kassa, en klaar!  Bij Raak januari krijg je een bonnenboekje met een pak 
ledenvoordelen. Ook op de website www.kwb.be zijn het hele jaar door 
aanbiedingen terug te vinden zijn. 

 

Laatste oproep om je 
ledenbijdrage 2017 te 
betalen! 



 

Leden zoeken leden 

 

Meer info: in de Raak of op 
http://www.kwbeensgezind.be/ledenzoekenle
den/ 

 
 
 

Met de hulp van vele leden – ook van jou – hebben heel wat mensen zich 
vorig jaar bij kwb aangesloten. En dit jaar willen we nog beter doen. 
Daarom vragen we je (opnieuw) om mensen in je buurt aan te spreken. 

Zodra een van je vrienden of kennissen die jij hebt aangesproken lid wordt 
(tussen 16 september en 15 december 2016) ontvang jij een geschenkkaart 
van € 5. Je kan deze geschenkkaart als betaalmiddel gebruiken bij 
DreamLand, Dreambaby, Colruyt en OKay (=in kader van de ophaling van 
ColliShop- en Klassewijnen bestellingen). Daarom willen we nu al onze 
leden - ook jij dus - betrekken bij het vinden van nieuwe kwb'ers.  

Allicht ken je wel iemand waarvan je denkt: "Wel, kwb zou nog iets voor 
hem of haar zijn."  Onze voorzitter Armand gaat er dan graag langs.  

 

Gratis voorstellingen  
Van Brussel tot Bagdad 
over de islam en onze 
beeldvorming 
 
Dinsdag 6 december 2016 
om 20.00 u.  
Hove 
Of  
Dinsdag 13 december 2016 
Om 20.00 u. 
Antwerpen 
 

Een organisatie van kwb i.s.m. 
beweging.net 

 
Haast elke week gaat het in het nieuws over ‘de islam’, vaak in één adem 
genoemd met geweld en terreur. Maar ‘de’ islam, bestaat dat wel? En zijn 
moslims allemaal zo gewelddadig? Kwb nodigt theoloog en antropoloog 
Jonas Slaats uit voor ‘Van Brussel tot Bagdad’, een avond die de islam met 
de juiste nuances toelicht. 
 
In december zijn er in onze regio twee avonden die georganiseerd worden 
i.s.m. beweging.net en gratis aangeboden worden. De avonden worden 
ingeleid door Nahima Lanjri, federaal parlementslid.  
 
HOVE - Dinsdag 6 december 2016 20 uur 
De Markgraaf Kapelstraat 8 - 2540 Hove 
Info en inschrijven:  
Roger Claessens - rogerclaessens2@skynet.be - 03 455 78 76 
Jan Jespers - jan_jespers@skynet.be - 03 455 95 35  
 
ANTWERPEN - Dinsdag 13 december 2016 20 uur 
De Stroming Nationalestraat 111 - 2000 Antwerpen 
Info en inschrijven: antwerpen@beweging.net - 03 220 12 22 
 

 
Soep-op-de-stoep-actie  
Zaterdag 10 december 2016 
vanaf 11u  

(en zolang de voorraad strekt) 

 
Parking Delhaize (zijkant Bistweg) 
 
ten voordele van Welzijnszorg 
 

 

 

 
December: wintermaand en Soep op de stoep-maand! Warme soep. 
Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de 
basis van ‘Soep op de Stoep’.  Je kan ter plaatse van een beker soep 
genieten of je neemt een emmertje met een liter soep mee naar huis.  
 
Niemand kiest voor een toekomst in armoede, niet voor zichzelf noch voor 
zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 op 7 mensen in ons land leeft in 
armoede. Durven zij dromen van een betere toekomst? Vooral op het vlak 
van wonen, vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat 
duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra 
moeilijk hebben.  
 
Daarom voert Welzijnszorg campagne, daarom hopen we ook dat jij 
meedoet  aan onze jaarlijkse ‘Soep op de Stoep’-actie. Het ingezamelde 
geld dient om de lokale armoedeprojecten van Welzijnszorg te 
ondersteunen.  
 

mailto:rogerclaessens2@skynet.be
mailto:jan_jespers@skynet.be
mailto:antwerpen@beweging.net
http://www.welzijnszorg.be/


 

Worstenbroodavond 
Vrijdag 6 januari 2017 
 
Om 19.30 u. 
Gildenhuis, Boechout 
 

 

We zetten het nieuwe jaar in met een portie amusement en met 
ovenverse worstenbroden en appelbollen. Voor de nodige klank en kleur 
zorgt de muziekgroep Fun4Two, die twee jaar geleden ook al op onze 
worstenbroodavond te gast was en weet hoe ze ons mee op sleeptouw 
kan nemen. Fun4Two zorgt voor een aangenaam geluidsniveau en voor de 
klassieke meezingers. Smeer alvast je stembanden en oefen je danspasjes 
nog maar eens.  
 
De prijs bedraagt 13,00 euro per persoon voor kwb-leden en 16,00 euro 
per persoon voor een niet-lid. Voor die prijs krijg je een worstenbrood 
en/of een appelbol (max 2 stuks per persoon), koffie of thee en een 
gezellige avond met muzikaal optreden. 
 
Je kan inschrijven t.e.m. 3 januari 2017 (12u) met onderstaand formulier 
bij Els Verhulst, 0476-97 19 08 of via mail verhulstels@gmail.com. Of bij 
een van de bestuursleden. Betalen op voorhand is verplicht, ofwel contant 
bij inschrijving ofwel door overschrijving op rekening BE69 7775 9709 3478 
van kwb Boechout, met vermelding van aantal personen en aantal 
worstenbroden en appelbollen. Inschrijvingen die binnenkomen na 3 
januari 2017 (12u) kunnen niet meer aanvaard worden, dit om een tekort 
aan appelbollen en worstenbroden te voorkomen. 
 

Pillampentocht 
in het bos van Moretus 
Zaterdag 28 januari 2017 
 
Vertrek om de 15’  
vanaf 17.45 u. tot 19.30 u. 
(acht groepen) 
aan het Bistlokaal, Boechout 
 
 
 
 

 

De avonturen van Repelsteeltje kan je beleven op zaterdag 28 januari 2017 
in het bos Van Moretus. Alle kinderen en hun familie zijn welkom om mee 
op pad te gaan. Je vertrekt aan het Bistlokaal voor een toverachtige 
wandeling van een drietal km met onderweg vertelmomenten en 
sfeervolle taferelen. Het traject is niet geschikt voor kinderwagens. Kleed 
je warm aan en zorg voor stevig schoeisel! En vergeet je zaklamp niet! 
Nadien kan je in het Bistlokaal terecht voor een drankje en voor warme 
pannenkoeken. 
 

Vertrek om het kwartier vanaf 17u45. De groepen van 17u45 tot en met 

18u30 zijn voorbehouden voor de kleinsten. Als je samen in een groep wil 

zitten, spreek dan op voorhand af vooraleer je inschrijft. In principe kan je 

inschrijven tot uiterlijk 26 januari 2017. Maar je wacht best niet zolang als 

je erbij wil zijn het vertrekuur van jouw voorkeur. 

 
Als kwb-lid krijg je nu als eerste de kans om in te schrijven zodat je kan 
kiezen voor het vertrekuur van jouw voorkeur.  Kinderen van kwb-leden 
betalen 1 euro, kinderen niet-leden 2 euro. Volwassen leden van kwb: 1 
euro, niet-leden 3 euro.  

Omwille van het grote succes, is het verplicht om vooraf in te schrijven.  

Dat doe je als volgt:  

1) Meld je eerst aan bij Marion Ghysebrechts , 0485 57 46 17 of 

marion.ghysebrechts@telenet.be met vermelding van vertrekuur, 

aantal kinderen en volwassenen, lid/niet-lid kwb; 

2) Ontvang een bevestiging van Marion 

3) Schrijf vervolgens binnen 5 dagen na bevestiging het juiste bedrag 

over op rekening nr. BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout, met 

vermelding ‘Pillamp 2017 + naam waarmee je ingeschreven hebt’.  

Indien je niet tijdig betaalt, gaat je plaats naar andere 

belangstellenden.  

4) Na ontvangst van de betaling is je inschrijving volledig geregeld.  

 

mailto:verhulstels@gmail.com
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Heistse operette 
De Lustige Boer  

 

Zaterdag 4 februari 2017  
om 15.00 u. 
Heist-op-den-Berg  
Cultuurcentrum Zwaneberg 
 

 

Ieder huisje heeft zijn kruisje ... Deze populaire operetteklassieker wordt 
door het Vlaams Muziektheater voor de eerste maal opgevoerd, van onder 
het stof gehaald en in een fris en sprankelend kleedje gestoken. Een lach 
en een traan zullen in dit volksstuk niet ontbreken. 
 
Het stuk speelt zich af in het dorp Oberwang en in Wenen in 1896 en 1907. 
Volgens de wens van zijn overleden vrouw laat Matthäus Scheichelroither 
zijn zoon Stefan voor dominee studeren. De peter van de jongen, de rijke 
boer Lindoberer, heeft het nodige geld verschaft. Elf jaar nadat Stefan naar 
Wenen is vertrokken, moet Vinzenz, de zoon van Lindoberer, in militaire 
dienst. Hij vraagt Stefans zuster, Annamirl, ten huwelijk maar ze wijst hem 
af. De oude Matthäus wacht op de komst van zijn zoon. Wanneer Stefan 
eindelijk terug is, zegt hij zijn vader dat hij maar een uurtje kan blijven, hij 
moet naar Berlijn waar hij met de dochter van 'Geheimrat' von Grunow zal 
trouwen. Zijn vader en zijn zuster zijn niet voor de bruiloft uitgenodigd. 
Matthäus, die zich door zijn zoon verstoten voelt, besluit Heinerle, het 
buitenechtelijke kind van de koeienhoedster Lisi te adopteren ... Met o.a. 
'Heinerle, Heinerle, hab’kein Geld', 'Is’t man auch ein Bauer Bauer Bauer' 
en vooral 'Jeder tragt sein Pinkerl' in het Nederlands gekend als 'Ieder 
huisje heeft zijn kruisje'. 
 
Prijs: 25 euro p.p. Voor die prijs krijg je een mooie parterre plaats. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij Francine, Hovesesteenweg 54 te 2530 Boechout, 03-
455 16 37. Betalen bij bestelling door overschrijving op rekening BE62 7895 
7644 6261 op naam van Leys–Verhoeven of bij afhaling bij Francine. 
 

Hoe inschrijven en kwb Boechout 
contacteren? 

               
Voorzitter Armand Geysen,  
Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 
0473-73 07 04 

Bij elke activiteit vind je de gegevens van een medewerker die graag je 
deelname zal noteren. Check de uiterste inschrijvingsdatum en schrijf tijdig 
in! Nadat je aangemeld bent en vóór de activiteit plaatsvindt, schrijf je het 
vereiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) van kwb 
Boechout-Vremde, met vermelding van naam, datum activiteit, aantal 
leden/aantal niet-leden.  

Tijdens activiteiten neemt kwb Boechout foto’s die kunnen gebruikt 
worden als illustratie in ons Raketje of op onze website, voor 
aankondigingen, voor affiches en publicaties over onze werking.  
Bezwaren of klachten kan je schriftelijk melden bij de voorzitter. 

 
 

Inschrijvingsstrook worstenbroodavond van vrijdag 6 januari 2017 
 

INSCHRIJVEN KAN T.E.M. 3 JANUARI 2017 – 12u. DAARNA NIET MEER 
Gelieve bij inschrijving ook het juiste bedrag bij te voegen of over te schrijven 

13,00€ p.p. kwb-lid en 16.00€ p.p. niet-lid 
 

De familie ……………………………………………………………….. zal aanwezig zijn met …………………. personen  

op de worstenbroodavond van 6 januari 2017 en bestelt: 
…………… worstenbroden 

…………… appelbollen   (Je mag max. 2 stuks per persoon bestellen) 

 

Betaalt hiervoor …………….…….. euro contant of per overschrijving (schrappen wat niet past)  

Te bezorgen aan een van de bestuursleden (adressen, zie jaarfolder). 
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