
 

 

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

December 2021 

 
 Beste kwb-vrienden 
 
De vierde golf houdt lelijk huis. En dat hardnekkige beestje heeft helaas alweer een ernstige impact op onze 
activiteiten. We hadden het veel liever anders gezien. We blijven vastbesloten om er ook in 2022 iets van te maken, 
zelfs al hebben we de situatie niet in de hand. Dat begrijp je. We hopen écht dat de zaken 'normaliseren' en we 
terug voor elk wat wils kunnen aanbieden. 

Ondertussen roepen we iedereen op om tijdig het lidgeld te hernieuwen. We verwelkomen Dirk Domen, nieuw 
volleyballid, samen met Hilda Van Staeyen en tienerdochters Charlotte en Stefanie uit Kontich.  

Tijdens de herfstvakantie hebben 75 groepen onze griezeltocht gedownload. Dat betekent dat een paar honderd 
mensen van deze leuke en vooral ook coronaveilige activiteit hebben kunnen genieten. 

Dit is alweer het laatste Raketje van 2021. Hou het veilig! Wij hopen samen met jullie op een warme kerst en 
nieuwjaar met gezin, familie en vrienden.  

Warme groeten van het kwb-bestuur. 
Armand, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy 
 
 

 
 
  

kwb-lid blijven doe je al voor 30 
euro! 
 
Graag overschrijven voor 6 
december 2021. 
 

 

Voorlopig kunnen we jullie helaas weinig activiteiten aanbieden maar 
we doen ons best om er ook in 2022 een boeiend jaar van te maken 
met onze gezinsvereniging.  
 
En je lidkaart is ook zonder activiteiten geld waard: tien keer per jaar 
het ledenblad Raak in je bus, ledenvoordelen in nieuwsbrieven én het 
jaarlijkse voordelenboekje dat je in januari ontvangt, een goede 
verzekering voor het hele gezin tijdens activiteiten, korting op onze 
afdelingsactiviteiten zoals het kwb-Wijveld en de volleybalploeg, …. 
Weinig redenen om géén lid te blijven of te worden dus. Hou je 
lidkaart en je lidnummer goed bij want ze zijn de sleutel tot tal van 
voordelen.  
 
Het lidgeld bedraagt 30 euro per gezin, dat is  voor iedereen die 
onder hetzelfde dak woont. 
 
Schrijf je bijdrage over voor 6 december 2021 op rekening BE69 7775 
9709 3478 van kwb Boechout met vermelding ‘Lidgeld 2022’. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soep op de stoep 
Donderdag 9 december 2021 
Verkoop op de wekelijkse markt 
Dorpsplaats Vremde 
 
Ten voordele van Welzijnszorg 

 

 

Na een soeperluw coronajaar halen we de pollepels van onder het 
stof en organiseren we opnieuw een inzamelingsactie tegen armoede 
ten voordele van Welzijnszorg.  

Ditmaal staat het recht op wonen centraal in de campagne van 
Welzijnszorg. Het gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat 
het drummen is op de woonmarkt. Schaarste 
betekent concurrentie: dit zorgt voor uitsluiting en discriminatie.  
 
Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen 
land en ondersteunt ruim 100 lokale armoedeprojecten. Wil je graag 
weten welke projecten Welzijnszorg steunt met de opbrengsten? 
Neem een kijkje op https://samentegenarmoede.be/wie-help-je  

We staan dit jaar op de markt van Vremde. We verkopen emmertjes 
van 1 liter soep voor 8 euro voor het goede doel. En uiteraard danken 
we ‘Petrus Kok aan huis’ voor het gratis bereiden van de soep.  
 

Corona trekt weer een streep 

door de Pillampentocht  

Zaterdag 29 januari 2022 

 

Voor de tweede keer op rij hebben we de moeilijke beslissing moeten 
nemen om de Pillampentocht niet te laten doorgaan.  
 
De organisatie van dergelijk evenement vergt veel voorbereiding en 
we moeten kunnen rekenen op alle vrijwillige medewerkers en 
natuurlijk ook op voldoende deelnemers. Besmettingen, ziekte of 
quarantaine zouden mensen kunnen doen wegvallen of weerhouden 
om deel te nemen. De ernstige situatie en onzekere toekomst 
vormen een risico voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers, 
medewerkers en personages.  
Daarom, voor de tweede keer al, geen pillampentocht.  

 

Heistse operette  
De Tsarewitsch van Franz Léhar 
13 februari 2022 om 15 u 
 
Heist-op-den-Berg  
Cultuurcentrum Zwaneberg 
 

 

Het Vlaams Muziektheater laat ons de Russische sfeer opsnuiven met 
de operette De Tsarewitsch. Een operette met werkelijk alles erop en 
eraan, meeslepende muziek, wervelend ballet en meezingaria’s, in 
een setting aan het hof van de Russische tsaren ergens eind 19de 
eeuw.  
 
We hebben mooie parterreplaatsen gereserveerd voor deze succesvolle 
operette. Een kaart kost 31 euro. Bestel je kaarten bij Francine 
Verhoeven, 03-455 16 37, Hovesesteenweg 54 te 2530 Boechout.  

Overschrijven doe je bij bestelling op rekening BE69 7775 9709 3478 
van kwb Boechout met vermelding ‘Operette + aantal kaarten’ of 
betaal bij afhaling van de kaarten aan Francine. Samen rijden is mogelijk.  

OPGELET! 
Je kan deze voorstelling enkel bijwonen op vertoon van je COVID Safe 
Ticket via de qr-code in de CovidSafe.be app of op papier. 

Contact 

Armand Geysen, voorzitter 

Privacy in goeie handen: 

http://kwbboechout.be/Info.html 

Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 

0473 730 704 

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