
 

 

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

December 2019 
 

Beste kwb-vrienden 
 
De infosessie over wegcode werd een heerlijke avond:  boeiend, 
zeer interessant en met veel belangstelling. De uiteenzetting van 
verkeersdeskundige van kwb nationaal uit Lier, Siegmund 
Hermans, was indrukwekkend, correct en volledig.  
 
En een groepje kwb-vrouwen beleefden onder de deskundige 
leiding van Patrick een plezant en deugddoend weekend in Rijsel. 
 
Groeten van het kwb-bestuur: Armand, Brigitte, Dorine, Els, Jos, 
Koen, Patrick en Rudy (niet op foto).  
 

 

  

 

Schrijf het lidgeld 30 euro zonder 
uitstel over. Zo kan je ook volgend 
jaar genieten van onze toffe, 
boeiende activiteiten voor elke 
leeftijd!  
 

 
 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt 30 euro voor het hele gezin. Alle 
kwb-leden en de inwonende gezinsleden zijn automatisch 
verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens kwb-activiteiten. 
 
Je lidkaart (en lidnummer) is de toegangssleutel voor talrijke 
ledenvoordelen! Bij Raak januari krijg je een bonnenboekje met 
een pak voordelen. Ook op kwb.be zijn het hele jaar door 
aanbiedingen terug te vinden. Je kan je e-mailadres doorgeven 
aan Armand, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Zo loop je de e-
letter ‘ledenvoordelen’ niet mis, die we een vijftal keer per jaar 
bezorgen. 
 
Betalen bij voorkeur door overschrijving op BE69 7775 9709 
3478 (Bic: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde tegen 2 
december 2019. 

Soep-op-de-stoep 
Opbrengst voor Welzijnszorg 
Zaterdag 14 december 2019 
Vanaf 10.30 u  
(en zolang de voorraad strekt) 
 

Parking Delhaize (zijde Bistweg) 
 

 
 
 

Waarom organiseert kwb een soep op de stoep-actie? Omdat 1 
op 7 Belgen in armoede leeft. Wist je dat? Waarschijnlijk niet. 
Want de meesten doen er alles aan om hun problemen zo goed 
mogelijk te verbergen. Als het over armoede gaat, hebben we 
heel wat vooroordelen. Ze hebben het vast zelf gezocht, toch? 
Zijn ze liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor 
iedereen? 

Armoede is geen keuze maar een sneeuwbaleffect van 
oorzaken en gevolgen. Samen maken we werk van een 
toekomst zonder armoede en sociale uitsluiting. Elke actie 
tegen armoede telt. Ook de jouwe!  

Een lekker kopje verse soep. Waar krijgt een mens het warmer 
van? Kom genieten van onze overheerlijke soep of neem een 
litertje mee naar huis. Jouw vrije bijdrage soep gebruikt 
Welzijnszorg voor de strijd tegen armoede hier bij ons. 
 
Met dank aan traiteur Petrus voor het maken van de soep! 



 

Worstenbroodavond 
Vrijdag 3 januari 2020 
19u  
Gildenhuis 
 
Inschrijven bij Els kan tot  
29 december 2019 (12.00 u.)! 
 

 
 

De eerste vrijdag van het nieuwe jaar is het feest bij kwb. Na 
het uitwisselen van onze nieuwjaarswensen, smullen we van 
lekker worstenbrood en appelbol en onder het genot van een 
drankje houden we onze stem gesmeerd voor de klassieke 
meezingers.  

 

Zet het jaar alvast goed in en schrijf je in bij Els, 

0476971908 of via mail verhulstels@gmail.com t.e.m. 29 
december 2019 (12.00 u.). Altijd eerst inschrijven  en dan 
betalen ofwel contant bij inschrijving ofwel door overschrijving 
op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout, met vermelding 
van aantal personen en aantal worstenbroden en appelbollen. 
Inschrijvingen na 29 december 2019 (12.00 u.) 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 
door Manneke Maan. 

Pillampentocht  
Vrouw Holle 
In het bos van Moretus 
Zaterdag 1 februari 2020 
Vanaf 17.45 u.  
Bistlokaal 
 
Inschrijven bij Marion 
 

 

Het verhaal van Vrouw Holle kan je beleven op zaterdag 1 
februari 2020 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! Vanaf 
17u of na de tocht 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 
29 januari 2020. 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 2020 + 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. 

mailto:verhulstels@gmail.com
mailto:marion.ghysebrechts@telenet.be
https://www.bing.com/images/search?q=worstenbrood+afbeelding&id=ADE1A95DE2B3B2289DAAF38A269401E21B127D75&FORM=IQFRBA


 

Heistse operette  
Het land van de glimlach 
Zondag 9 februari 2020 
15.00 u.  
Cultuurcentrum Zwaneberg 
 
Reserveren bij Dorine. 
Nog enkele kaarten beschikbaar. 
 
 

 
 
 
 

Lisa, de dochter uit een adellijke Weense familie, wordt verliefd 
op de Chinese prins Sou Chong en verlaat Wenen om hem te 
volgen naar China. Daar worden beiden zich bewust van de 
onverenigbaarheid van hun karakters en de onoverkomelijke 
verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur. Die 
tegenstellingen leiden tot een bitter conflict en het tragische 
einde van hun liefdesverhaal. Lisa’s exotische droom vervliegt, 
en verteerd door heimwee, keert ze ontgoocheld terug naar 
haar mooie blauwe Donau. De prins blijft alleen achter en 
tracht zijn pijn te lenigen met een ‘Immer nur lächeln’, zoals de 
Chinese gewoonte het volgens het toenmalige clichébeeld 
voorschreef, altijd maar lachen of glimlachen, wat er in het 
leven ook moge gebeuren. Andere onverwoestbare aria’s uit 
deze operette zijn ‘Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide 
gleich’ en ‘Dein ist mein ganzes Herz’! 

Opgelet! Dit jaar worden de kaarten gereserveerd bij Dorine 
Van de Sande, 03 455 69 14 of 0478 58 19 68 of 
dorinevandesande@skynet.be. Zoek je vervoer of heb je een 
plaatsje over, geef het door bij je reservatie.  

Kaarten voor een mooie parterreplaats kosten 28 euro.  

Na bevestiging van je reservatie door Dorine, graag het juiste 
bedrag overschrijven op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) 
van kwb Boechout-Vremde met vermelding ‘Operette’.  

Tipje van de sluier  
 
Binnenkort mag je onze jaarfolder 
2020 verwachten.  

We maken jullie alvast warm voor een aantal van onze 
initiatieven.  
 

 Samentuin kwb Wijveld 
 Eggerseelstraat 

 
 Van SLAPEN lig je toch niet wakker 

12 maart 2020  
 

 Café Mangé  
20 maart 2020 

Inschrijven en contact 
 
Voorzitter: Armand Geysen 
Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 
0473 730 704 

 

Bij elke activiteit vind je de gegevens van een medewerker die 
graag je deelname zal noteren. Check de 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, activiteit, aantal leden/aantal niet-leden.  

Tijdens activiteiten nemen we foto’s die kunnen gebruikt 
worden in publicaties over onze werking. Bezwaren of klachten 
kan je schriftelijk melden bij de voorzitter. 

Privacy in goeie handen: http://kwbboechout.be/Info.html 
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