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Om te openen…
Er mogen best grenzen zijn met andere gemeenschappen, ze moeten wel poreus zijn.
Kunst en cultuur zijn geen kers op de taart. Zij zijn de bodem, de basis, de worteling waarop
een maatschappij haar samenhang, identiteit en welzijn fundeert.

Familienieuws
------------------

Activiteiten
Activiteit
Postzegelclub
Kaarten
Bestuursvergadering
Koken 2
Koken 1

Plaats
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk
WZC Nobele Donk

Datum

Uur

zondag 13/11 en 27/11
elke maandag
woensdag
02/11
dinsdag
15/11
donderdag
17/11

08h00
20h00
19h30
19h00
18h30

Nieuwjaarsreceptie
Wordt verder door het bestuur uitgewerkt maar noteer alvast de datum:
zaterdag 7 januari 2023.

Lidgeld 2023
Het jaarlijkse lidgeld van 35 € diende betaald te worden op de bekende KWB-bankrekening
BE06 7895 5530 6022, in oktober. Dit is het bedrag per gezin.
Mochten jullie dit nog hebben overgeschreven, doe het dan zeker alsnog vóór 15 november.
Enkel zo kunnen wij onze financiën op orde houden.
Alvast bedankt!
Het bestuur

Kersttocht Antwerpen
Jullie hebben het allicht reeds opgemerkt in de Raak van oktober, maar op pag. 14 wordt
gesproken over de mogelijkheid een gegidste Kersttocht te doen op zaterdag 17 december in
Antwerpen centrum. Meer informatie komen jullie al te weten in de volgende Raak.
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Bezoek Tabloo in Dessel op zondag 27 november
Tabloo is (een initiatief van Niras) een bezoekers- en ontmoetingscentrum over radioactiviteit
algemeen, het beheer van radioactief afval en onderzoek naar nucleaire toepassingen.
De (permanente) expo telt 40 opstellingen.
Wij plannen het bezoek op een zondag om ook onze jongere (werkende) leden de gelegenheid
te geven.
Meerdere leden hebben zich ingeschreven en het maximumaantal personen voor de tour werd
al snel bereikt. Iedereen zal ook blijven lunchen. De lunch is in de inschrijvingsprijs vervat.
Dranken zijn apart ter plekke te betalen.
Ik heb nog enkele bijkomende aanvragen ontvangen. Wanneer ook daar de aantallen
afdoende zouden zijn, zal ik kijken of een 2de groep op een andere datum kan samengesteld
worden.
Frank

Verslag afsluiting van het fietsjaar KWB 2022
Het was, dankzij de uitzonderlijke zomer een fantastisch fietsseizoen. We zijn zowat overal
rond de stad geweest, meestal autoluwe en vooral groene parcours, gespekt met parken,
bossen en landelijke paadjes. Altijd prettig om nieuwe of onbekende trajecten te ontdekken.
En op 30 september was de afsluit van het fietsseizoen weer te vlug daar. De deelnemers
vanuit Brasschaat, Ekeren en Merksem kwamen bijeen aan parking ‘De Bist’, en om 13.30 u
vertrokken we onder een waterig herfstzonnetje richting Brasschaat.
Onderweg werd er rustig en onderhoudend verteld over de vele actuele ditjes en datjes. We
reden als snel langs het kasteel van familie Van Havre, de Paddock, tot het vliegveld van
Polygoon-Brasschaat. Een kleine vlakte die ons voelbaar trakteerde op een fris windje.
Maar niet gezeurd, de wolkjes verdwenen en het herfstzonnetje straalde…. Het werd zowaar
aangenaam warm. Ondertussen fietsten we richting Kalmthout, langs de spoorweg. Alras de
spoorweg over naar…. een goed gekende stopplaats met terras in de tuin: het parochiehuis.
We konden bij dit weer best wel een verfrissing waarderen, maar daar aangekomen waren alle
deuren gesloten, met melding ‘zaak over te nemen’. Was dat even verschieten! Wat nu?
Gelukkig waren in ons gezelschap Frank en Rita, echte Kalmthoutkenners. En de techniek
staat voor niets! Een GSM verbinding…. Verrassing we reden naar de afspanning ‘De Bosduif’,
rustig gelegen in het groen, en de temperatuur liet ons toe om op het terras te zitten. De stilte
en rust veranderde wel even met onze aanwezigheid, het bracht leven in de brouwerij.
En na een rustige terugtocht kwamen we in Ekeren-Donk goed gemutst aan.
Proficiat aan de vele moedige fietsers van dit fietsseizoen en een hartelijke dank aan de
organisator(s) van de vele voorbereidingen.
Paul Van Malderen
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Verslag bezoek met gids aan het Schoonselhof
Op donderdag 27 oktober gaven 22 personen perfect op tijd present aan de hoofdingang van
de begraafplaats Schoonselhof te Hoboken. Parking à volonté alhoewel er toch een tweetal
geopteerd hadden voor de fiets.
Het park is gigantisch groot en onmogelijk volledig in één keer te bezoeken.
We vertrokken voor een wandeling van bijna 4 km en 2h15, niet alleen onder een lekker
zonnetje door de prachtige herfstnatuur, maar ook en vooral door de geschiedenis. Stevig
schoeisel behoedde ons voor het door kraaien geteisterd gazon en verraderlijke molshopen.

Onze gids Francine was een dame met een encyclopedische kennis van de afgelopen
centennia en de daarbij horende politiekers, schrijvers, zakenlui, kunstenaars, mediafiguren,
mecenassen, architecten… te veel om op te noemen. Daarbij vertelde ze bovendien de nodige
anekdotes over diens families en leven.
Wij werden ook ingewijd in de begrafenis- en rouwrituelen, niet enkel van het Christendom,
maar bovendien van de Islam en het Jodendom. Ook de regelgeving hieromtrent is in de loop
der geschiedenis veranderd en werd besproken.
De veelheid van soorten graven, gaande van eenvoud en ingetogen symboliek tot megalomane kolossen, was onthutsend.
De symboliek van de versieringen weerspiegelde vaak de manier waarop de overledenen in
het leven stonden.
Jammer genoeg kregen we ook verhalen te horen van vandalisme, van diefstal van versierselen en zelfs van beeldhouwwerken.
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De hele rondleiding toonde aan dat dit een zéér boeiende plek is. Zij was zeker niet exhaustief,
maar gaf in tegendeel absoluut de stimulus om terug te gaan, gewapend met het grondplan
en de infoboekjes en zich onder te dompelen in deze wereld der doden, die ons zo levendig
werd toegelicht door onze professionele, gepassioneerde gids Francine. Hiervoor onze
hartelijke dank!
Na de rondleiding zakten we nog even af naar café Fantom, tegenover de ingang.
Voor meer foto’s verwijs ik naar de website.
Frank
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Fotokring
Wij hebben het vorige jaren al meermaals onder de aandacht gebracht. Ook dit jaar is er een
tentoonstelling van de Fotokring Kalmthout, FAG (Fotografie Anders Gezien). Sinds jaren is dit
een succes en een échte aanrader.
Het thema is deze keer “Straatfotografie”. Deze expo kan bezocht worden in de polyvalente
zalen Gitok, Vogelenzangstraat in Kalmthout. Op zaterdag 5/11 van 14h00 tot 18h00 en op
zondag 6/11 van 12h00 tot 18h00.
Meerdere KWB leden stellen er hun werken ten toon.
Ik zou zeggen, ga kijken, het loont zeker de moeite!

Frank

Spaanse les
Hola Buenos días,
¿Cómo está? Muy bien, y Usted?
Zo begint elke woensdagnamiddag onze Spaanse les, boven in het lokaaltje naast de keuken.
Een gezellig zaaltje waar we met 6 en vanaf november met 7 ‘señora’s’ zijn om Spaans te
leren en te oefenen. We hebben na een lange zomerpauze besloten om terug te starten vanaf
het begin en gebruiken nu de boeken Español en marcha.
Marleen is zo vriendelijk en handig dat zij de cd met oefeningen heeft opgenomen en zo
kunnen we ook steeds deze spraakoefeningen samendoen. “A veces hablan muy rápido”
(soms spreken ze zeer snel) maar ja, dat is hoe de Spanjaarden spreken he? Vermits iedereen
toch al een beetje el castellano spreekt, verlopen de lessen zeer vlot en ook ‘plezant’.
Ook is het niet alleen de taal, maar we leren ook wel wat over dit zonnige land waar we als
Antwerpenaren toch een stukje gezamenlijke geschiedenis mee delen.
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Waar denk je dat woorden als ‘sinjoren’ (señores) vandaan komen of ons ‘palaberen’
(palabras)? Of de pagadartoren (pagar is betalen en in die toren konden alleen ‘kleine mensen’
in: ontvangers van een soort belastingen of taxen).
We hebben ook zojuist op 12 oktober “el día de la Hispanidad” gevierd: op 12 oktober 1492
ontdekt Columbus Amerika en dat is dus de viering van het begin van het samengaan van
twee werelden en tevens de nationale feestdag van Spanje.
Spaans is de tweede meest gesproken taal in de wereld. Dus toch wel belangrijk en tof dat je
deze ‘vakantietaal’ kan leren en die dan in dat hele mooie niet zo verre land kan spreken.
Een weetje: ‘un flamenco’ is een Vlaming, maar ook die sensuele dans in Andalucía.
Magda

Darts
Wij hebben vaste activiteiten zoals kaarten, koken, fietsen, postzegels, ....
Jaarlijks enkele feesten, meerdere uitstappen (al dan niet met gids), etc.
Wij vroegen ons af of er eventueel interesse zou zijn voor zoiets als darts (in de volksmond
vogelenpik 😉). Misschien is het een idee om dit eens te bekijken?
Is er interesse voor? Hebben sommige leden kennis van het spel? Zouden we eventueel een
initiatie kunnen regelen, enz.…?
Vooraleer we hiervoor bijkomende initiatieven gaan onderzoeken wil het bestuur graag inventariseren of er überhaupt belangstelling voor is.
Indien jullie hiervoor openstaan, gelieve dit kenbaar baar te maken aan ondergetekende.
Wanneer er geen of onvoldoende interesse is gaan we de mogelijkheden ook niet verder
onderzoeken.
Graag jullie reactie of suggesties op frankmathys@telenet.be of op 0495/101952.

Webinar ‘Fake News’
Samen met Rakoen Maertens (doctoreerde onlangs aan de universiteit van Cambridge met
dit onderwerp) organiseerde KWB op 22 september een Webinar rond het thema nepnieuws.
Het verduidelijkte welke soorten nepnieuws bestaan en hoe we alert met deze feiten kunnen
omgaan. Ieder KWB lid kon zich hiervoor inschrijven maar voor diegene die het gemist hebben,
hierbij een samenvatting.
De sessie bestond uit 2 delen:
1/
Wat is ‘nepnieuws’? Dat gaat van misinformatie (moeilijk te verifiëren of het klopt) over
desinformatie (bewust fout nieuws verspreiden of manipulatief gegevens poneren: “dit vaccin
is nooit voldoende getest, dus het zal ons ziek maken”) tot pure propaganda en polarisatiestimulatie.
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De manipulatietechnieken die hiervoor worden gebruikt werden toegelicht. Men manipuleert
emotie en dus gedrag.
Qua impact had men het o.a. over het creëren en opbouwen van wantrouwen tegen bv.
politiek, experts, democratie, groepen, media…
Enkele belangrijke weetjes:
Feiten hebben invloed op overtuiging en uiteindelijk gedrag. Men wordt over geïnformeerd. Als
men graag iets wil geloven gaat men op zoek naar informatie die dat bevestigt; als men vaak
dezelfde informatie ontvangt gaat men er automatisch meer waarde aan hechten. Klinkt
allemaal logisch maar de impact is niet te onderschatten.
2/
Bescherming tegen fake news.
Goede educatie op alle niveaus en goede journalistiek kunnen al veel oplossen/voorkomen.
Het leren herkennen van de verschillende misinformatietechnieken
Wat zeker bijdraagt is het ontwikkelen van onze analytische vaardigheden en een bepaalde
‘mediawijsheid’. Geregeld contact/samenwerken met mensen met andere opinies, het
(h)erkennen van emoties en derhalve het optimaliseren van interpersoonlijk contact zijn
eveneens een pré.
Gelukkig worden we ook meer en meer geconfronteerd met ‘debunking’ (het aantonen dat iets
fake is en/of demystificeren en ‘prebunking’ (het waarschuwen dat nieuws vals is/kan zijn).
Al bij al een nuttig Webinar.
Hier enkele websites die verder ingaan over dit onderwerp:
o
o
o
o
o
o

The Debunking Handbook 2020 https://sks.to/db2020
Bad news https://www.getbadnews.com
Breaking Harmony Square https://harmonysquare.game/
Go Viral https://www.goviralgame.com/
Cranky Uncle https://crankyuncle.com
Videos https://inoculation.science/

Wilfried

Computers!
Een haat–liefde relatie heb ik ermee! Laptop, smartphone, tablet … Ik kan ze niet missen,
maar ik zou ze soms door het venster kunnen smijten….
En ik heb zo een onbestemd gevoel dat ik niet de enige ben. Maar, niet getreurd! De
Seniorenraad heeft vastgesteld dat, nu alles digitaal gebeurt, er heel veel senioren niet op de
digitale trein zijn gestapt. Bijna de helft van de Ekerse senioren hebben geen of heel beperkte
computerkennis en zijn niet digitaal vaardig.
Sinds kort kan je in de Nobele Donk terecht voor gratis hulp bij GSM, tablet en laptop, jawel!
Tweewekelijks wordt er op dinsdag van 10h00 tot 12h00 ondersteuning geboden. Een
deskundige vrijwilliger zit in Namasté. Je moet niet inschrijven, maar natuurlijk wel je eigen
apparaat meebrengen. De juiste data en uren verschijnen in het Infoboekje ND. De naam
waaronder het project bekend is luidt: Avanza.
Frank
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Okra
Okra Ekeren geeft aan terug een serie culturele voorstellingen in Merksem (Schouwburg
Noord) te hebben ingepland.
Voor informatie kunnen jullie terecht bij Claudine Voet of Maria Boets.
claudine.voet@gmail.com

Toneel in De Nobele Donk
OKRA EKEREN DONK/BRASSCHAAT NODIGT
UIT
NOVEMBER = TONEELMAAND
Met ondersteuning van het district Ekeren
brengt Paljas Producties

TUSSEN ZUSSEN
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. Linda is moeder van 3 kinderen en
gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares met een voorkeur voor
foute mannen. Het duurt niet lang voor ze hervallen in hun kinderachtige typische zussengekibbel
waar verleden en heden cruciaal blijken te zijn. De vraag is blijven ze liever steken in het verleden,
of zijn ze in staat hun leven een andere wending te geven? Blijkt dan ook nog dat Isabel met een
bepaalde missie naar haar zus is gekomen ...
Een indringende voorstelling over de moeizame relatie tussen twee zussen. Twee zussen, twee
uiteenlopende karakters!
Vertolking: Marleen Merckx en Anne-Mieke Ruyten
Herkenbaar, grappig, ontroerend en verrassend.

Praktisch

Wanneer? Donderdag 17 november om 14 uur – Deuren 13.45 u.
Waar? Dienstencentrum De Nobele Donk – zaal Umami
Prijs? € 9,00 – koffie en zoet mondje inbegrepen
Inschrijven vanaf 27 oktober 2022 door:
1. Storting op de rekening van OKRA Ekeren Donk 2-BE57 7895 2301 6035/BIC GKCCBEBB met
vermelding: Tussen Zussen + aantal + naam van elke deelnemer
2. OF cash op vrijdag 4 november en op donderdag 10 november bij Claudine in DC De Nobele
Donk van 14.00 tot 16.30 u.
Wij sluiten de inschrijvingen af op donderdag 10 november 2022, tenzij vroeger volzet.

Aandacht!
Kaarten worden verkocht per persoon en op naam.
U krijgt GEEN kaart bij betaling. Op 17 november ligt ze voor u klaar in de zaal.
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