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kwbnijlenolv 
 

 

MAART - APRIL 2023 
 

  

Kom a.u.b. op tijd en stoor het stiltemoment niet 
 
 

09.15 uur:  Deuren parochiezaal Nijlen O.L.Vrouw open 
09.25 uur:  Stiltemoment met bezinning en herdenking van de overleden leden sinds de paasviering 

van 2022 
09.30 uur:  Gevarieerd ontbijtbuffet, verzorgd door Outdoor Cooking Service 

Wat mag je zoal verwachten: 
 Pistolets, sandwiches, brood, croissants en koffiekoeken 
 Spek en eieren, hesp, kaas, salami, americain préparé, confituur, slaatjes, cornflakes 
 Koffie, thee, fruitsap 

  

PRIJZEN ONTBIJTBUFFET: 
Leden: € 15 en kinderen jonger dan 12 jaar: gratis 
Niet-leden: € 18 en kinderen jonger dan 12 jaar: € 6 
  

INSCHRIJVEN: vóór vrijdag 24 maart bij één van de bestuursleden (www.kwbnijlenolv.be) of door 
storting van het verschuldigd bedrag op rek. BE33 7895 8793  9246 van kwb Nijlen O.L.Vrouw met 
vermelding van ‘Paasviering, naam lid, aantal volwassenen én aantal kinderen jonger dan 12 jaar’.  
 

MEER INFO: Bert Langmans 0497/77.14.76 
 

 

DARTSTORNOOI op donderdag 30 maart én op dinsdag 4 april 
 

Je kan voor beide datums of voor één enkele datum inschrijven. 
Iedereen is van harte welkom om mee te spelen, te supporteren of iets te komen drinken. 

32 deelnemers (vol = vol) - iedereen prijs - 501 double out 
Plaats: parochiezaal Nijlen O.L.Vrouw, Zandlaan 42 a 
Deuren: 18 uur en gelegenheid om te oefenen 
Begin: 19 uur stipt  
Inleg (wordt verspeeld):  kwb-leden € 5, niet-leden € 7  
Inschrijven: verplicht via e-mail bert_langmans@hotmail.com mét vermelding telefoonnummer en 
inschrijvingsgeld te storten op rekening BE33 7895 8793 9246 van kwb Nijlen O.L.Vrouw met vermelding 
‘Naam, dartstornooi, datum(s)’. We leggen een chronologische wachtlijst aan. Mocht er iemand 
wegvallen en er dus (een) plaats(en) vrijkomen, dan krijg je een telefoontje van Bert. 
 

VISCRITERIUM begint op vrijdag 7 april 
 

 7 april: Rietvissers in  Oelegem 

 14 april: Gooreind in Bevel 

 21 april: Moed & geduld in Kessel 

 28 april: Gekende Vissers in Kessel 



Musical Red Star Line:  LAATSTE KANS  om in te schrijven 
 

We rijden al met 20 deelnemers naar Puurs! 
Ook nieuwsgierig naar de nieuwste spektakelmusical van Studio 100? 

Kom hem dan mee ontdekken op zondag 8 oktober 2023 om 19 uur. 

Onze leden kunnen aan een sterk verminderde prijs tickets kopen voor deze voorstelling. 
Bij voldoende verkochte tickets word ook een bus ingelegd en anders doen we aan carpooling.  
 

Luxe plaatsen (vooraan en met gratis drankje):    € 94 per persoon i.p.v. € 103 
Categorie 1 plaatsen:       € 71 per persoon i.p.v. € 78 
 

Reserveer je plaatsen zo snel mogelijk en zeker 20 maart e.k. 
Inschrijven bij Bert via telefoon (0497/77.14.76) of e-mail: bert_langmans@hotmail.com 
Het hele verhaal, beelden uit de musical zelf en interviews met enkele acteurs vind je op 
https://redstarline.nu/. 
 

Meer info over het vervoer en de betaling volgt. 
 

Het verhaal: 
 

Van 1873 tot 1934 vervoerde de Belgische rederij Red Star Line bijna 2 miljoen  

landverhuizers van Antwerpen naar de Verenigde Staten. De meesten van hen kwamen aan in 

New York. HHHH 

Het is een Belgisch verhaal over mensen die door armoede, maar ook door een zucht naar 

avontuur inscheepten op de Red Star Line. Eenvoudige mensen, vooral uit Oost- en West-

Vlaanderen en Henegouwen, die vol verwachting Amerika tegemoet reisden, veelal op zoek 

naar een nieuw en beter leven.00 Pop-Up Theater in Puurs. Deze nieuwe Vlaamse creatie is de. 
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