
 

 

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

Januari 2020 

 
Beste kwb-vrienden 

 
Nu de lidmaatschappen vernieuwd zijn, kunnen we ons 
volop richten op 2020 want dan bestaat kwb Boechout-
Vremde 75 jaar. 2020 wordt dus voor onze kwb-afdeling een 
feestjaar. We doen er alles aan om dit niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan.  

Onze nieuwe jaarfolder wijst je alvast de weg naar talrijke 
boeiende, duurzame of gewoon plezante activiteiten. 
 
Feestelijke groeten van het kwb-bestuur: Armand, Brigitte, 
Dorine, Els, Jos, Koen, Patrick en Rudy 
 

 

  
 

 

We schudden 2019 voorzichtig van ons af en maken een 
sprongetje in de toekomst. Laat 2020 maar knallen!  

We wensen jou een lied in je hoofd 
en een woord  

in je hart 
dat zingt over vrede, 

door mensen gemaakt, 
dichtbij en veraf. 

Vredevol Kerstfeest  
Gelukkig en gezond Nieuwjaar 

Samen voor lekkere groenten en 
fruit in onze ecologische 
samentuin Het Wijveld  
 
Doe jij ook mee? 
 

 

Het Wijveld ligt er nog winters bij maar binnenkort verandert dat 
weer en gonst het van de activiteit. Want ook in 2020 kweken 
we samen groenten en fruit en oogsten we vriendschappen. 
 
Voor de prijs moet je het alvast niet laten. Wel verwachten we 
een beetje wekelijkse inzet want helemaal vanzelf gaat het nog 
niet. Planten en struiken hebben wat hulp en verzorging nodig 
vooraleer we al het lekkers op ons bord kunnen serveren. 
 
We werken met teeltverantwoordelijken die de boel een beetje 
in goede banen leiden. Je sluit je aan bij een van de teelten. Je 
hoeft dus geen groene vingers te hebben. Veel goesting en een 
beetje tijd om mee te doen, volstaan.  
 
Als kwb-lid betaal je 55 euro voor een gezin of 45 euro als 
alleenstaande. Niet kwb-leden betalen voor een gezin 75 euro 
en als alleenstaande 60 euro. Interesse? Neem contact op met 
Koen (0478 96 00 10) of Dorine (0478 58 19 68). 
 



 

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

 
 

Als je snel bent kan je er nog bij zijn. 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 de kans om snel 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  
Heist-op-den-Berg 
 
Reserveren bij Dorine. 
Nog 2 kaarten beschikbaar.  

 
 

Lisa, 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 zij zich bewust van hun onverenigbare 
karakters en de onoverkomelijke verschillen tussen de westerse 
en oosterse cultuur. Die tegenstellingen leiden tot een bitter 
conflict en het tragische einde van hun liefde. 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 cliché voorschreef, altijd maar (glim-)lachen, wat er 
in het leven ook gebeurt. Andere onverwoestbare aria’s uit deze 
operette zijn ‘Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich’ en 
‘Dein ist mein ganzes Herz’! 

Een kaart voor een mooie parterreplaats kost 28 euro. Bestellen 
kan 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.  

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

Van slapen lig je toch niet wakker? 
Donderdag 12 maart 2020 om 19.30 
u. 
Het Bistlokaal 
 
Inschrijven bij Koen. 
 

 
 

Een altijd groter en alsmaar groeiend deel van de bevolking 
kampt met een slaapprobleem. Zo’n 30 procent van de 
bevolking ervaart wel eens slaapproblemen. 
 
Dat een goede nachtrust van levensbelang is voor een goede 
gezondheid, hoeven we je niet te vertellen. Toch is het in de 
praktijk niet goed gesteld met onze slaap. Veel mensen slapen 
slecht, we zijn koploper in het gebruik van slaap- en 
kalmeermiddelen, en ook ons drukke leven helpt niet. Een info-
avond over het belang van een goede nachtrust is dus voor 
iedereen nuttig!  Wil je meer weten over oorzaken van én 
oplossingen voor slecht slapen? Dan ben jij bij ons aan het juiste 
adres! We nemen je mee in de geheimen van een goede 
nachtrust. 
 
Kwb leden betalen 2 euro, niet-leden 4 euro. Info en inschrijven 
bij Koen, koensteel@hotmail.com of 0478 96 00 10. Het vereiste 
bedrag schrijf je over op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) 
van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van naam, activiteit, 
aantal leden/aantal niet-leden. 

Café Mangé steunt dit jaar 
de Sociale School van Lubumbashi in 
Congo. 
 
Praktische details in ons volgende 
Raketje. Inschrijven kan vanaf 3 
februari 2020. 
 

Tien jaar Sociale School Lubumbashi 

Van 21 tot 26 oktober 2019 werd in Lubumbashi (1) het tienjarig 
bestaan van de Sociale School gevierd. Het begon in oktober 
2009 met een opleiding voor kaderleden en militanten van 
sociale bewegingen. Het model was de Sociale School Heverlee. 
De eerste promotie telde dertien studenten, waarvan negen 
secretarissen van de Confédération Syndicale du Congo (CSC), 
de Congolese vakbond die door het ACV gesteund wordt. De 
lessen werden gegeven in de gebouwen van de Aalmoezeniers 
van de Arbeid, in Congo aanwezig sinds 1947 en hier gekend van 
de scholen in Merksem (nu gesloten) en de Londenstraat. 

mailto:dorinevandesande@skynet.be
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De opleiding duurt vier jaar. De lessen worden gegeven van 
16.30 tot 19.15 uur, vier dagen per week, zodat combinatie met 
een beroep mogelijk is. In tien jaar hebben 240 Congolezen zich 
aangemeld. Ze hebben niet allemaal volgehouden: tot nu toe 
werden 61 diploma’s van het hoger onderwijs uitgereikt en nu 
zitten nog 93 studenten in een van de vier jaren. Naar Congolese 
normen is de genderverhouding meer dan behoorlijk: twee 
derde mannen en een derde vrouwen. 

De opleiding is zowel diploma- als praktijkgericht. Dat komt tot 
uitdrukking in het programma: de helft sociale wetenschappen 
zoals recht en economie, de andere helft praktische 
vaardigheden zoals informatica, Frans en Engels, vergader- en 
onderhandelingstechnieken, projectbeheer, enz.   

De school wordt gesteund door en maakt deel uit van het 
meerjarenprogramma 2017-2021 van WSM (het vroegere 
Wereldsolidariteit). Het ACV kent studenten die door de 
Congolese vakbond voorgesteld worden  een studiebeurs toe. 
De helft van de afgestudeerden komt dan ook uit de CSC. Bij de 
huidige studenten gaat dat naar de 60 procent. 

Naast de opleiding moet de Sociale School ook korte 
bijscholingen organiseren en actiegerichte onderzoeken doen. 
De voorbije jaren werden korte studies gemaakt over de 
omstandigheden in de gevangenis van Lubumbashi (Kasapa) en 
over de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van taxibussen 
en de motards van taximoto’s, de openbare vervoermiddelen in 
de stad. 

Maar de bijscholingen komen maar moeilijk van de grond en hier 
moet een tandje bijgestoken worden. Er zijn nochtans immense 
behoeften in de zogenaamde informele economie waar 90% van 
de Congolezen werken. Het zijn microbedrijven van één man of 
vrouw, zonder juridisch statuut, zonder arbeidsovereenkomst of 
aansluiting bij de sociale zekerheid. De sociale school moet zich 
de volgende jaren inspannen om voor de leiders van de 
verenigingen van deze Congolezen aangepaste vorming aan te 
bieden, bijvoorbeeld in het leiden en beheren van een 
vereniging zonder winstoogmerk of van een kleine mutualiteit of 
solidariteitskas. 

(1) Lubumbashi was tot voor enkele jaren de hoofdstad van de provincie 
Katanga, zo groot als Frankrijk en de koper- en kobaltproducent van 
Congo Kinshasa (officieel de Democratische Republiek Congo). De 
provincie werd in vier gesplitst en Lubumbashi is nu de hoofdstad van 
Hoog-Katanga, in het zuiden van Congo tegen Zambia.  

Inschrijven en contact 
 
Voorzitter: Armand Geysen 
Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 
0473 730 704 
 
Privacy in goeie handen: 
http://kwbboechout.be/Info.html 

Bij elke activiteit vind je de gegevens van een medewerker die 
graag je deelname noteert. 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. 
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