Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind

Boechout – Vremde
Februari 2019

Beste kwb-vrienden

We hebben het jaar met veel ambiance ingezet op onze
worstenbroodavond. En als je dit Raketje krijgt, zal ook
onze legendarische pillampentocht alweer achter de
rug zijn.
Nu de nieuwjaarsmaand stilaan ten einde loopt, is er
weer tijd en ruimte voor andere leuke activiteiten. Je
Groeten van het kwb-bestuur
kan alvast kiezen uit ons aanbod voor de komende
Els, Patrick, Koen, Brigitte, Dorine, Armand, Jos
maanden.

Kwb Wijveld! Interesse?
Samen werken, samen oogsten!

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 onder het motto ‘samen werken,
samen oogsten’. Je vindt ons op het terrein tussen de
Eggerseelstraat en de Lispersteenweg.
Interesse? We bezorgen je graag alle info. Geef een seintje aan
Koen (0478 96 00 10) of Dorine (0478 58 19 68).

Proeverij Fair Trade@home
Vrijdag 15 februari 2019
om 20.00 u.
Wereldwinkel
Dr. Theo Tutsstraat 32

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!
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 Oxfam bij overheden
en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te doen.
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
Lekkernijen met een Thaise toets
(maar niet te pikant)
Vrijdag 22 maart 2019
vanaf 17.30 u.
Sneppenbos
Ten voordele van Fatima Center,
Thailand

Geen Peruaanse keuken deze keer maar wereldkeuken met een
Thaise toets, aangepast aan de Vlaamse smaak, dus niet te
pikant.
Jouw steun voor ons 9de Café Mangé gaat naar vijf projecten in
Thailand die gesteund worden door de vriendenkring Fatima
Center vzw. De vriendenkring Fatima Center is een Belgische
organisatie waar Frans en Staf Vanneuville (kwb Boechout)
sterk bij betrokken zijn. Iris Bouche (Vremde), die ginder
geboren is, engageert zich in het project van Bangkok om er het
naaiatelier creatieve impulsen te geven. Onze gemeente vindt
dit engagement erg waardevol en kende er vorig jaar € 4.625
subsidie aan toe. Alhoewel de aanpak plaatselijk verschilt, is het
doel overal hetzelfde: meisjes en vrouwen opnieuw een
toekomst geven nadat ze het slachtoffer werden van
toeristische uitbuiting en mensenhandel. De projecten
combineren een beroepsopleiding met het aanleren van sociale
en maatschappelijke vaardigheden en met aandacht voor
gezondheidszorg en zelfvertrouwen. Aan de projecten zijn
handwerkateliers verbonden. De kwalitatief hoogstaande
producten die de meisjes en de vrouwen maken, worden
tijdens het Café Mangé te koop aangeboden.
We verwennen jullie met een uitgebreid buffet met een
groentesoep ‘tom ka’, lenterolletjes en viskoekjes, een rode
curry met kip en bamboescheuten of een gele curry met tofoe,
een groentewok en veel groenteslaatjes, gestoomde rijst en
een waaier aan desserten.
Dit festijn voor het goede doel gaat door in zaal De Sneppe.
NIEUW! We voorzien voldoende plaats zodat iedereen rustig
kan blijven natafelen. Maar voor een vlotte organisatie in de
keuken vragen we wel om een aankomstuur te kiezen. :
- tussen 17u30 en 18u00.
- tussen 19u00 tot 19u30.
Prijs:
-

Aperitief met vrije
bijdrage voor
Wereldsolidariteit

Vanaf 12 jaar: 22 euro
Tussen 6 en 11 jaar: 8 euro en jonger dan 6: gratis.
Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
Voor het aperitief vragen we een vrije bijdrage voor
Wereldsolidariteit.

Inschrijven kan tot dinsdag 19 maart 2019 om 22 u:
- mail naar verhulstels@gmail.com of bezorg het
invulstrookje bij een kwb-bestuurslid.
- vermeld:
je naam en telefoonnummer,
met hoeveel je komt: + 12j, 6j t.e.m. 11j, jonger dan 6j,
met wie je graag aan tafel wil zitten,
het aankomstuur van jouw keuze.
Schrijf vervolgens het juiste bedrag over op BE69 7775 9709
3478 van kwb Boechout met vermelding van ‘Café Mangé + de
naam waarmee je inschreef’. We verwachten je betaling
binnen de drie dagen. Pas dan is je inschrijving definitief in
orde.

Repaircafé
Zaterdag 13 april 2019
van 13u tot 17u
Zaal Theater Vooruit
i.s.m. Okra en Milieuraad

Ben je een handige Harry en wil je
meehelpen, contacteer Koen op
0478-96 00 10 of via
koensteel@hotmail.com

Een Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Er is
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
herstellingen uit te voeren, bv. kledij, meubeltjes, elektrische
apparaten, speelgoed en fietsen. Je neemt van thuis je kapotte
spullen mee en een expert uit de buurt helpt je met het
herstellen ervan, gratis of tegen een vrijwillige bijdrage.
We gooien ontzettend veel weg, ook dingen waar bijna niets
mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar
zijn. Het Repair Café wil laten zien dat herstellen leuk is en vaak
heel gemakkelijk. Kom het ook eens proberen en draag bij aan
een duurzame samenleving!
Wil je iets laten herstellen, breng het dan mee naar het Repair
Café. Meld je aan bij het onthaal, bestel een drankje en wacht
tot het jouw beurt is. Samen met een vrijwilliger kan je dan aan
de slag. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje
aan de bar of gaat helpen bij de reparatie van iemand anders.
Alvast een voorsmaakje om je warm te maken voor 2019 en
enkele data om te omcirkelen op je nieuwe kalender!
 Paaseierentocht – maandag 22 april – Den Boom
 Huis van Oscar – zondag 5 mei – Lier
 Dak van ’t Pakt – zondag 12 mei – Berchem Groen
Kwartier
 Geefplein 1 – zaterdag 18 mei – Bistlokaal
Een volledig overzicht vind je in onze programmafolder 2019
die je bij ons vorig Raketje al ontving. Details lees je in onze
volgende Raketjes.
Wil je onze activiteiten ook per e-mail
ontvangen? Contacteer armand.geysen@telenet.be.

Hoe inschrijven en 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 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.
Privacy in goeie handen
Sinds 25 mei zijn nieuwe privacyregels van kracht. We laten jou als lid
graag weten dat jouw gegevens bij ons in uitstekende handen zijn.
Lees onze privacyverklaring op onze website www.kwbboechout.be

De opbrengst van Café Mangé gaat naar Fatima Center in Thailand



INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET 9de CAFE MANGE OP VRIJDAG 22 MAART 2019
SPORTPARK SNEPPENBOS BOECHOUT
Inschrijven kan tot uiterlijk 19 maart 2019 om 22u.
De inschrijvingen worden vroeger afgesloten als het maximum aantal deelnemers bereikt is.
JA, ik schrijf in voor het Café Mangé van 22 maart 2019
Naam: ……………………………………………
Telefoon: ………………….…….

of

Gsm: ……………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kruis je voorkeur aan
 aankomst tussen 17.30 u en 18.00 u. (NIEUW! Je kan blijven tafelen zolang je wil)
 aankomst tussen 19.00 u en 19.30 u.
We zitten graag aan tafel met de familie ……………………………………………

Aantal personen van 12 jaar en ouder

………….. x € 22 =

€ ………..

Aantal kinderen van 6 tot 11 jaar

………….. x € 8 =

€ ………..

Aantal kinderen beneden de 6 jaar

………….. x € 0 =
Totaal =

€
0
€ ………..

Vervolgens schrijf ik dit bedrag binnen de drie dagen over op rekeningnummer BE69 7775 9709 3478
van kwb Boechout. Pas na betaling is mijn inschrijving definitief!

Dit strookje afgeven aan een van de kwb-bestuursleden (zie jaarfolder of website kwbboechout.be)

