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December 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Na een rondleiding door directeur Jules en wat info over de geschiedenis 
en werking van Poverello staken zes kwb-ers samen met vaste vrijwilliger 
Ivo de handen uit de mouwen om een net verbouwde vleugel te kuisen en 
materiaal te verhuizen.  
 
Met 30 trokken we dan weer naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver voor een 
boeiend bezoek doorheen het complex van de Ursulinen met de 
feeërieke wintertuin en de onvergetelijke pianogalerij. Het motto van 
het instituut was niet voor niets ‘On y revient toujours’. 
 
De opbrengst van onze soep-op-de-stoepactie gaat naar Welzijnszorg. 
Je vindt een folder met wat meer informatie over hun werking. De soep 
wordt ons gratis geleverd door traiteur Petrus. Daarom maken we 
graag wat promotie voor hun diensten en voegen we ook een foldertje 
toe.  

Groeten van het kwb-bestuur 

(v.l.n.r.) Staf, Dorine, Jos, 
Armand, Patrick, Els en Koen 

 

Hernieuw tijdig je lidmaatschap! 
 
Schrijf het lidgeld van 30 euro 
over voor 1 december 2018! 
  

 

Voor 30 euro is het hele gezin ook in 2019 lid van kwb. 
 
Met knappe activiteiten lokken we je uit je kot, brengen we 
mensen samen, zorgen we voor warme, bruisende buurten. Een 
buurt kan pas bruisen als iedereen eraan mee werkt en iedereen 
de kans krijgt om er bij te horen. Jong, oud, man, vrouw, arm of 
rijk, in onze gezinsbeweging is er plaats voor iedereen. 

In ons magazine Raak en het voordelenboekje, in onze e-letter, op 
onze kwbeensgezind.be en de Facebook pagina, in al onze 
publicaties vind je met de regelmaat van de klok speciale 
aanbiedingen voor kwb-leden. Zo bespaar je zonder moeite 
honderden euro’s per jaar. Je kwb-lidkaart dient dus niet (enkel) 
om je portefeuille dikker te maken: ze geeft je ook recht op tal van 
kortingen. 

Schrijf  tegen  uiterlijk 1 december 2018 het lidgeld van 30 euro 
over op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout-Vremde met 
vermelding ‘lidgeld 2019’. 
 

 

https://www.kwbeensgezind.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=106
http://www.kwb.be/
https://www.facebook.com/kwb.eensgezind


 

 

Soep-op-de-stoep 
Ten voordele van Welzijnszorg 
Zaterdag 8 december 2018 
Vanaf 10.30 u (tot de soep op is) 
 

Parking Delhaize (zijde Bistweg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jouw vrije bijdrage voor een beker van onze 
overheerlijke soep gebruikt Welzijnszorg voor 
de strijd tegen armoede hier bij ons. 

Voel jij het ook? Het wordt frisser, de Sint is in het land en de 
adventskransen en kerstspullen liggen in de winkels. Hoog tijd dus 
voor onze soep op de stoep. Dit jaar brengt Welzijnszorg armoede 
en onderwijs onder de aandacht. Onbetaalde schoolfacturen zijn 
een oud zeer, vooral in het secundair onderwijs. Moeilijk voor de 
scholen, maar vooral voor de ouders en de jongeren die er mee te 
maken hebben. 

Armoede is geen keuze maar een sneeuwbaleffect van oorzaken 
en gevolgen. Geen ver-van-ons-bed-show maar een verhaal van 
mensen, vrienden en kennissen. Armoede is een complex verhaal. 
Het kan morgen ook jou, je collega, klasgenoot, buurvrouw of de 
winkelier om de hoek overkomen. Samen maken we werk van een 
toekomst zonder armoede en sociale uitsluiting.  

Soep met of zonder ballekes!  
Misschien wel met raap of wat dacht je van pompoen? Iedereen 
wordt er alleszins warm en blij van. Een soep op de stoep is de 
ideale actie om in de winter je solidariteit met mensen in armoede 
te tonen. Kom met vrienden, familie, collega’s, buren en 
voorbijgangers genieten van een lekker kopje soep of neem een 
litertje mee naar huis. 

Worstenbroodavond 
Vrijdag 4 januari 2019 
19u 
Gildenhuis 
 
Inschrijven bij Staf tot 31 
december 2018! 
 

 

We zetten het nieuwe jaar in met een portie amusement en met 
ovenverse worstenbroden en appelbollen. tgroePéke zorgt voor 
de muzikale noot met een aangenaam geluidsniveau en de 
klassieke meezingers. Smeer alvast je stembanden en oefen je 
danspasjes nog maar eens.  
 
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. 

mailto:gustaaf.vanneuville@telenet.be
https://welzijnszorg.us11.list-manage.com/track/click?u=95cbeebd9d54e2db241d9413d&id=8fa53aa8d9&e=6e0e1c52e0
https://www.bing.com/images/search?q=worstenbrood+afbeelding&id=ADE1A95DE2B3B2289DAAF38A269401E21B127D75&FORM=IQFRBA


 

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.  

Proeverij Fair Trade@home 
Vrijdag 15 februari 2019  
om 19.30 u. 
 
Wereldwinkel 
Dr. Theo Tutsstraat 32 
 

  

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-Wereldwinkels bij 
overheden en bedrijven om iets aan die onrechtvaardigheid te 
doen. 

De proeverij van fair trade producten is een gratis activiteit voor 
max. 15 deelnemers. Nadien kan je producten aanschaffen maar er 
is geen aankoopverplichting. 

Vooraf inschrijven is nodig. Dat doe je door je aan te melden bij 

Armand Geysen, armand.geysen@telenet.be 
0473-73 07 04. 

mailto:marion.ghysebrechts@telenet.be
mailto:armand.geysen@telenet.be
https://www.oxfamwereldwinkels.be/nl


 

Heistse operette uitverkocht! 
‘Een nacht in Venetië’ 
Zondag 3 februari 2019 om 15 u. 
 
Heist-op-den-Berg  
Cultuurcentrum Zwaneberg 

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.  

Activiteiten voorjaar 2019 

 
 

Alvast een voorsmaakje om je warm te maken en enkele data voor 
je nieuwe agenda! 
 

 Café Mangé – vrijdag 22 maart 2019 – Sneppenbos 
 Repaircafé – zaterdag 13 april – Theater Vooruit 
 Paaseierentocht – maandag 22 april – Den Boom 
 Geefplein 1 – zaterdag 18 mei - Bistlokaal 

 

Meer details in onze programmafolder 2019 en ons volgende 
Raketje.  
 

Internationale dag van de 
vrijwilliger 
 

 

Het jaar is weer voorbij gevlogen. Wat we ons nog jaren zullen 
herinneren is deze warme zomer.  
 
Ondertussen is het al december. Als de Sint en zijn roetpieten 
komen, in de nacht van 5 december, is het internationale dag van 
de vrijwilliger.  
 
Wij willen jullie, al onze medewerkers en helpende handen 
hartelijk danken voor de inzet voor kwb. Jullie zijn onmisbaar! 
 
Wij wensen iedereen alvast een zalig kerstfeest en een 
rijkgezegende eindejaarsperiode.  
 
 

Hoe inschrijven en kwb Boechout 
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 Boechout-Vremde, 
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. 

 

mailto:armand.geysen@telenet.be
https://www.facebook.com/232380236948554/photos/443732519146657/
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.uitvaartdekker.nl/8/9/contact/&ei=zPoJU-b9HYOb0AXAgYFg&usg=AFQjCNE8Aq3FeH_FPmPkXE9a-ES7aap1EA&bvm=bv.61725948,d.d2k

