
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief november-december 2016 

 
 Music for Life /Stedelijk Lyceum Cadix Kerst-rommelmarkt 

Het sociaal engagement van onze scholen kent geen grenzen en blijft ons telkens opnieuw ver-
rassen .. 
Zo organiseert het Stedelijk Lyceum Cadix op 18 december 2017, samen met Studio Brussel - Mu-
sic for Life, een kerst-rommelmarkt, ten voordele van onze vzw. 
Ga snel kijken op hun Facebook-pagina, daar vind je alle nuttige informatie. 
 
Zit je niet op Facebook, dan kan dit bericht van Stedelijk Lyceum Cadix je alvast verder helpen: 
 

                                         
 

"Samen met Studio Brussel Music for Life wil onze school veel centjes verzamelen voor Die-
sterweg, een vaste waarde in het Stedelijk Onderwijs die leerlingen steunt met financiële pro-
blemen. 
Wij organiseren op 18 december een overdekte Kerst- rommelmarkt waar iedereen kan aan 
deelnemen. 
20€ standgeld als bijdrage voor Music for Life te betalen op 18 december." 
inschrijven via link https://goo.gl/forms/R8pgP8vvUUGU57f52 
 

      Of: ga naar de website van Diesterweg's Hulpkas en klik op de rubriek "nieuws". 
 

 Music for Life - Kerstconcert - Basisschool de Kleurenboom en de Muziek Academie van Ekeren   
En nog een prachtig initiatief:  
 
“Basisschool de Kleurenboom en de Muziek Academie van Ekeren slaan de handen in elkaar om een 
groot kerstconcert te organiseren voor Music for Life op vrijdag 23 december om 16u30 in de concert-
zaal van de Academie. 
Dit alles is ten voordele van Diesterweg's Hulpkas voor behoeftige kinderen. 

 

Diesterweg's Hulpkas v.z.w. 

https://goo.gl/forms/R8pgP8vvUUGU57f52


Kansarmoede in het onderwijs neemt op alarmerende wijze toe … 
... Jaar na jaar tracht Diesterweg's Hulpkas, gelijke onderwijskansen te bieden aan behoeftige kinderen, 
jongeren en volwassenen in het Antwerps stedelijk onderwijs. 
 
Graag nodigen wij u uit om dit concert bij te wonen. 
 
Kan u ons uw aanwezigheid bevestigen voor 20 december? 
 
Zaterdag 24 december kan u ons ook LIVE aan het werk zien op de slot show van de Warmste Week 
in de Schorre te Boom. 
 
Met warme groeten, 
 
Martine Van der Meulen & Jan Van Damme” 
 

Martine Van der Meulen | Directeur 
Stedelijke Basisschool De Kleurenboom 
Pastoor Goetschalckxstraat 57 | 2180 Ekeren 
T + 32 3 502 18 50 | M + 32 475 62 03 67 
martine.vandermeulen@so.antwerpen.be | www.so.antwerpen.be [1] 
 

                                                
 
 

 Dank voor jullie bijdragen! 
Reeds 44 scholen hebben - op dit moment - hun bijdrage voor lidmaatschap aan Diesterweg's 
Hulpkas betaald. Onze oprechte dank daarvoor! 
 
Wij mochten daarnaast ook bijzondere giften ontvangen van "De Tandem  afd. Het Vosje", "De 
Wereldreiziger", “ Musica”, Stedelijk Lyceum “Offerande”  en "De Hoedjes van Papier".  
Geweldig! 
 

 Aan het woord: het team van "De Hoedjes van Papier": 
"Met veel plezier kan ik u melden dat wij als school dit schooljaar opnieuw een mooie gift kunnen 
doen.  
Sinds vorig schooljaar organiseert onze school ieder schooljaar een 'Humane Sponsorloop'. Alle 
leerlingen van de lagere school zetten zich dan op een sportieve manier in om organisaties die 
hulpbehoevende steunen, financieel te helpen. Tijdens de lessen 'Mens en Maatschappij' en deze 
van de (inter-) levensbeschouwelijke vakken wordt dan gesproken over de organisaties en de 
mensen die geholpen worden met onze gift(en). Hierdoor worden onze leerlingen maximaal be-
trokken en beseffen zij dat het leven voor velen (erg) moeilijk is en dat zij door hun sportieve inzet 
toch een beetje hulp hebben kunnen bieden. 
Aan Rosy, de penningmeester van onze oudervereniging, vragen we hierbij om de som willen 
overschrijven naar het rekeningnummer van Diesterweg's Hulpkas".  

tel:%2B%2032%203%20502%2018%2050
tel:%2B%2032%20475%2062%2003%2067
mailto:martine.vandermeulen@so.antwerpen.be
http://www.so.antwerpen.be/


 Let op de termijnen voor aanvragen: einde van het eerste trimester!! 
Opgelet! Verlies de termijnen voor het aanvragen van tussenkomsten niet uit het oog! (einde van 
de maand en ten laatste einde van het trimester waarin de onkosten zich voordoen) 
Alle info kan je terugvinden op onze website: www.diesterwegshulpkas.be 
Aarzel niet om gebruik te maken van ons email adres indien je vragen of twijfels hebt 
 

 Eindejaarsperiode: een tijd van vrede en solidariteit ... 
De periode van kerst en nieuwjaar is er één van vreugde, warmte en gulheid ... 
Een streven naar vrede, een warm hart voor de medemens ... een ideaal moment voor solidari-
teit met wie het vlak bij huis en in je eigen klas moeilijk heeft ...  
Denk in die sfeer dan misschien aan Diesterweg's Hulpkas: elke bijdrage, elke gift helpt een kind.. 
 
Daarom: dank aan al diegenen die dit jaar reeds spontaan hun steentje hebben bijgedragen! 
Mocht dit door omstandigheden nog niet gebeurd zijn: vergeet ons niet ... 
Alle informatie over jaarlijks lidgeld (individueel of in team) of giften vind je terug op onze websi-
te! 
 
 
 

info@diesterwegshulpkas.be 
 

www.diesterwegshulpkas.be 
 

Rekeningnummer: IBAN: BE17 0000 0842 1721 
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