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Beste kwb-vrienden
We danken iedereen die zijn lidmaatschap weer heeft vernieuwd!
Kwb komt ook in 2019 weer met leuke activiteiten. Laat je overtuigen
en neem alvast een kijkje in onze nieuwe jaarfolder.
Onze Soep op de stoep-actie bracht € 527,90 op, een fraai bedrag dat
ons met een warm gevoel en met een hele fijne soepsmaak in de
mond vervulde. Hartelijk dank aan alle mensen die hun vrije uren
hiervoor opofferden en de felle wind doorstonden. En nogmaals dank
aan Gert en Matthias van Traiteur Petrus voor het maken van de
voortreffelijke soep!

Ons kwb-bestuur wijzigt!
Dank je wel, Staf. Welkom Brigitte

Groeten van het kwb-bestuur
Els, Patrick, Koen, Brigitte, Dorine,
Armand en Jos

Staf Vanneuville heeft beslist om op zijn 75 ste een stapje terug
te zetten en afscheid te nemen van kwb als bestuurslid. Dank je
wel Staf, voor die meer dan 45 jaar inzet en medewerking.
Gelukkig blijft hij ons verwennen met zijn onovertroffen
pannenkoeken! Als eerbetoon aan zijn onverdroten toewijding,
zal de opbrengst van ons 9de Café Mangé gaan naar een project
dat Staf zeer nauw aan het hart ligt. Zie verder in dit Raketje.
Een warm welkom aan Brigitte Lichtert! Zij komt vanaf januari
onze rangen versterken. Brigitte leerde kwb kennen via het
Wijveld en zet zich vanaf nu met veel enthousiasme en goesting
in voor onze vereniging.

Worstenbroodavond
Vrijdag 4 januari 2019
19u Gildenhuis
Nog snel inschrijven bij Staf kan
tot 31 december 2018!

Inschrijven kan t.e.m. 31 december 2018 (12u) bij Staf
Vanneuville, Alexianenweg 1, Boechout, 03 289 69 63 of via
mail gustaaf.vanneuville@telenet.be. Altijd eerst inschrijven
en dan betalen ofwel contant bij inschrijving (opgelet, enkel bij
Staf!) ofwel door overschrijving op BE69 7775 9709 3478 van
kwb Boechout, met vermelding van aantal personen en aantal
worstenbroden en appelbollen. Inschrijvingen die
binnenkomen na 31 december 2018 (12u) worden niet meer
aanvaard, dit om een tekort aan appelbollen en worstenbroden
te voorkomen.
De prijs bedraagt 14 euro per persoon voor kwb-leden en 17
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
van tgroePéke.

Kwb Wijveld!
Samen werken, samen oogsten!
Interesse? Kom dan naar onze
Nieuwjaarsdrink op
27 januari 2019 om 11u

Het kwb-Wijveld , 11000 m² groot, levert al twee seizoenen
heerlijke groenten en leuke sociale contacten op. Rond de
gemeenschappelijke moestuin groeit een voedselbos met
bessenstruiken, fruitboompjes en (snoep)hagen (zo’n 3000 m²).
Er is plaats voor tuiniers met veel goesting om samen te
tuinieren en te oogsten van alle lekkere, verse
seizoensgroenten en fruit. Iedereen kan aansluiten. We
bezorgen je graag alle info. Geef een seintje aan Koen (0478 96
00 10) of Dorine (0478 58 19 68).
Interesse? Kom dan een kijkje nemen. Je bent van harte
welkom op onze Nieuwjaarsdrink 2019 voor leden,
sympathisanten en buren van het Wijveld. Je vindt ons op het
terrein tussen de Eggerseelstraat en de Lispersteenweg.

Pillampentocht
Zaterdag 2 februari 2019
Bistlokaal

Het mooie verhaal van Sneeuwwitje kan je beleven op zaterdag
2 februari 2019 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
30 januari 2019. Maar je wacht best niet zo lang!
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
2,5 euro. Volwassen leden van kwb: 1 euro, niet-leden 4 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 2019 + naam waarmee
je ingeschreven hebt bij Marion’. Indien je niet tijdig
betaalt, gaat je plaats naar andere belangstellenden.
4) Na ontvangst van de betaling is je inschrijving volledig
geregeld.

Heistse operette uitverkocht!
‘Een nacht in Venetië’
Zondag 3 februari 2019 om 15 u.
Heist-op-den-Berg
Cultuurcentrum Zwaneberg
Proeverij Fair Trade@home
Vrijdag 15 februari 2019
om 20.00 u.
Wereldwinkel
Dr. Theo Tutsstraat 32

Er zijn geen kaartjes meer beschikbaar!
Prijs: 26 euro p.p. Wie nog niet betaalde, doet dit zo snel
mogelijk door overschrijving op rekening BE62 7895 7644 6261
op naam van Leys–Verhoeven of bij afhaling van de kaarten bij
Francine. Samen rijden mogelijk.
Francine bezorgt de kaartjes aan wie een plaatsje reserveerde.
Oxfam-Wereldwinkel Boechout-Hove bestaat sinds 1977. De
Wereldwinkel komt op voor ieders recht op een menswaardig
leven. Via de verkoop van Fair Trade sensibiliseert Oxfam over
onrechtvaardige wereldhandel en biedt ze ons als consument
een concreet alternatief. Daarnaast lobbyt OxfamWereldwinkels bij overheden en bedrijven om iets aan die
onrechtvaardigheid te doen.
Oxfam-Wereldwinkel nodigt ons uit op een fairtrade@ home in
hun winkel. Wat is een fairtrade@home? Het is een gezellige
proeverij waarbij we kennis maken met eerlijke handel en
Oxfam-Wereldwinkels. De vrijwilligers presenteren je hun
favoriete chocolade en vertellen het verhaal achter het product.
Zo ontdek je op een leuke manier de boeiende wereld van
eerlijke handel en wat eerlijke handel betekent voor de
cacaoproducenten in het Zuiden. Om duimen en vingers bij af
te likken! Kortom: gezellig, leuk, lekker en interessant!
De proeverij van fairtradeproducten is een gratis activiteit voor
max. 16 deelnemers. Nadien kan je producten aanschaffen
maar er is geen aankoopverplichting.
Voor deze gezellige avond in aangenaam gezelschap met een
hapje en een drankje, moet je wel vooraf inschrijven. Dat doe je
door je aan te melden bij Armand Geysen, 0473-73 07 04 of
armand.geysen@telenet.be

9de Café Mangé
Vrijdag 22 maart 2019 vanaf 17 u.
Sneppenbos

Geen Peruaanse keuken deze keer maar Thaise lekkernijen op
ons 9de Café Mangé. De steun zal deze keer gaan naar het
Fatima Center.

Ten voordele van Fatima Center,
Thailand

Vriendenkring Fatima Center VZW is een Belgische organisatie
waar de broer van Staf Vanneuville sterk bij betrokken is. Het
doel is om meisjes en vrouwen weer in te schakelen in de
maatschappij nadat ze het slachtoffer werden van toeristische
uitbuiting en mensenhandel.
Het project kreeg van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (Gros) een subsidie van 4.500 euro
toegekend. We proberen er met ons 9de Café Mangé nog een
paar duizend euro bij te doen.
Inschrijven kan pas vanaf de maand februari.

Alvast een voorsmaakje om je warm te maken voor 2019 en
enkele data om te omcirkelen op je nieuwe kalender!





Repaircafé – zaterdag 13 april – Theater Vooruit
Paaseierentocht – maandag 22 april – Den Boom
Huis van Oscar – zondag 5 mei - Lier
Geefplein 1 – zaterdag 18 mei - Bistlokaal

Een volledig overzicht vind je in onze programmafolder 2019
die bij dit Raketje steekt. Details lees je in onze volgende
Raketjes.
Wil je onze activiteiten ook per e-mail
ontvangen? Contacteer armand.geysen@telenet.be.

Laat ons toasten op
een liefdevol nieuw jaar!

Hoe inschrijven en kwb Boechout
contacteren?

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

Met de warmte
en het licht van Kerstmis,
als een groot geschenk
tussen licht en donker,
openen we het nieuwe jaar.
Een hand in de jouwe
en al het goede van de aarde
bij elkaar,
dat wenst kwb jou
voor het komende jaar.
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 BoechoutVremde, met vermelding van naam, datum activiteit, aantal
leden/aantal niet-leden.
Tijdens activiteiten neemt kwb Boechout foto’s die kunnen
gebruikt worden in ons Raketje of op onze website, voor
aankondigingen, affiches en publicaties over onze werking.
Bezwaren of klachten kan je schriftelijk melden bij de
voorzitter.

