
_____________________________________________________________________________________________________ 
Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen                                                                                               info@diesterwegshulpkas.be 

 
 
 

ondernemingsnummer:  409330102 
http://www.diesterwegshulpkas.be/ 

 

Nieuwsbrief december 2017 

 
Beste directieleden, personeelsleden, sympathisanten, 
 
Tot onze immense tevredenheid – en met oprechte bewondering voor de inzet – hebben we 
vernomen dat in het kader van de Warmste Week een aantal evenementen op til zijn … waarvan de 
opbrengst in het voordeel is van Diesterweg’s Hulpkas …. 

 
‘De Slimste School van ’t Stad’-quiz. 

 
Ten voordele van Diesterweg's Hulpkas en Kledingwerk !!! 

 
Datum: vrijdag 8 december - 19.30 uur 

Locatie: Zaal Zappa, August Leyweg 6, 2020 Antwerpen 
Inschrijving: 30 euro per ploeg 

 
Alle informatie vind je op www.stedelijkonderwijs.be/slimsteschool. 

 
Schrijf je ploeg, met maximum 6 deelnemers, in en strijd mee voor de titel van Slimste School 
van 't Stad! 
 
Deze quiz is bovendien niet alleen voor scholen van het Stedelijk Onderwijs!!  
Wil je een andere school in 't stad uitdagen en voor eens en voor altijd bepalen wie van jullie 
de slimste is? 
Daag de school uit en nodig ze uit om deel te nemen aan de quiz! 

  
Opgelet: schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt! 

 

Een warme actie van 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen 

 

 

Diesterweg’s Hulpkas v.z.w. 
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  Initiatief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Provincie Antwerpen en huisvandeMens 
  /deMens.nu, ten voordele van Diesterweg's Hulpkas !!! 

 

Donderdag 21 december 2017,     19 uur 

Gedempte Zuiderdokken 
 

Ten voordele van Diesterweg’s Hulpkas! 
 

Surf naar www.dewarmstefakkeltocht.be, klik door naar een fakkeltocht, geniet van sfeer- 
filmpjes van eerdere edities, zie wat er naast de fakkeltocht nog allemaal te beleven valt en,  
allerbelangrijkst: schrijf in, liefst met zoveel mogelijk! 

Allen daarheen! 

 

                                                                      
 

 De Ladies van Hockey Club Braxgata in Boom
 

organiseren in het kader van de Warmste Week 
voor het 4de opeenvolgende jaar  

een benefiet! 
 

De opbrengst is ten voordele van Diesterweg’s Hulpkas! 
 
 

            
 
 
 

Hartverwarmend! 
Alvast dank aan al diegenen die zich hiervoor belangeloos engageren! 

 
Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721  

https://hvv-provincie-antwerpen.us14.list-manage.com/track/click?u=765c52cb77eef848d9051652a&id=3d407d9968&e=8d2c03364a

