
 

 

Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind  
Boechout – Vremde 

Februari 2017 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Onze pillampentocht van 28 januari 2017 was weer eens helemaal uitverkocht. 350 deelnemers genoten van het sprookje 
Repelsteeltje en 55 vrijwillige medewerkers zorgden voor en achter de schermen dat alles vlekkeloos verliep. Alle kaarten 
voor de Heistse operette op 4 februari 2017 zijn ook al de deur uit. Tijd dus voor andere activiteiten en daar is de komende 
maanden geen gebrek aan. 

 
Groeten van het kwb-bestuur 

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

Initiatie geocaching. Ontdek de 

wereld op een speelse manier!  

Zaterdag 11 maart 2017 – 13u 

Parking sportpark Sneppenbos 

Vremdesesteenweg 224 

 

 

Heb je al over geocaching gehoord en wil je het wel eens proberen maar 
weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Kwb voorziet een initiatie o.l.v. 
Kevin D’Hondt. 
 
Geocaching betekent letterlijk schattenjacht en is een avontuurlijk 
zoekspel. De spelregels lijken eenvoudig maar laat je niet misleiden, het is 
moeilijker dan je denkt. Door middel van een GPS of smartphone (met 
navigatiesysteem) ga je op zoek naar een cache (=verstopplaats). Het 
basisidee is dat personen en organisaties/verenigingen caches verstoppen 
over de hele wereld en de locaties delen op internet. Andere GPS-
gebruikers benutten deze coördinaten om deze caches te vinden. Is de 
cache eenmaal gevonden, dan geeft de schat z'n geheimen prijs.   
 
Geocaching is een gratis spel. En met geocaching wordt wandelen leuker. 
Dus, waarom zou je niet eens proberen? België ligt vol mooie geocaches 
en de kans is groot dat je er ook vindt op je vakantieplek.  
 
Verzamelen om 13u op de parking van sportpark Sneppenbos. Einde om 
ongeveer 16u. Smartphone of wandelgps meebrengen. Stevig schoeisel. 
Geen buggies.  

Deelname gratis voor leden (verzekering is inbegrepen in het kwb-lidgeld). 
Volwassen niet-leden betalen 2 euro en kinderen niet-leden 1 euro (in die 
prijs is ook een ongevallenverzekering inbegrepen). Ter plaatse te betalen. 

Graag op voorhand aanmelden bij Armand, armand.geysen@telenet.be 
0473-73 07 04 

We starten samen met de gemeentelijke 
Milieuraad en met ondersteuning van Velt een 
nieuwe eco-wijtuin op in Boechout. Heb je 
hiervoor interesse, dan kan je je naam opgeven 
bij koensteel@hotmail.com, 0478 96 00 10. 
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Starten met een m² moestuin 
Zaterdag 18 maart 2017 om 10u 
Bistlokaal 

 
 

Heb je een grote tuin nodig om je eigen groenten te kweken? Absoluut 
niet! Een vierkante meter is voldoende. Tijdens ‘Starten met een m² 
moestuin’ leren we je hoe je op een kleine oppervlakte tot 16 verschillende 
groenten kweekt. Je hoeft niets speciaals mee te brengen. Kwb en Tuinhier 
zorgen voor een m² moestuinbak en het nodige materiaal. 

Prijs leden: 3 euro, niet-leden 5 euro. Aanmelden bij Koen Steel 0478-96 
00 10 of via koensteel@hotmail.com en na bevestiging van jouw 
inschrijving door Koen het juiste bedrag overschrijven op rekening BE69 
7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde, met vermelding 
van naam, activiteit, aantal leden/aantal niet-leden.  

7de Café Mangé 
Vrijdag 24 maart 2017 
Sportpark Sneppenbos,  
Zaal De Sneppe 
 
Ten voordele van onze partners in 
Bocanegra, Peru 
 

 
 
 
Aperitief met vrije 
bijdrage voor 
Wereldsolidariteit 
 
 
 
 

 

Een duw in de rug vanuit Boechout is echt wel nodig voor de twee nieuwe 
uitdagingen voor het wijkcomité in Bocanegra! 

 Armoede en werkloosheid wegen zwaar in Bocanegra. Er is veel 
intrafamiliaal geweld. Het wijkcomité heeft een Dienst Rechtshulp 
opgericht waar veel vrouwen en jongeren een beroep op doen. Maar 
het lokaal is te klein en er is nood aan de hulp van een psycholoog en 
een advocaat.   

 Dank zij de steun van Boechout en de kwb telt Bocanegra 10 
gemeenschapsbankjes, die door de mensen zelf bestuurd worden. 
Niet eenvoudig voor wie nauwelijks onderwijs genoten heeft. Daarom 
is de vormingsschool van onze partners (zie foto) zo belangrijk.  

 
We ontvangen jullie in zaal De Sneppe in twee shiften. De eerste begint 
tussen 17u en 17u30 en kan tafelen tot 19u15. De tweede shift is welkom 
tussen 19u30 en 20u30 en kan rustig blijven zitten. We presenteren een 
buffet met soep, een keuze uit 2 hoofdgerechten, een vegetarische schotel, 
groenten, rijst, bonen, linzen, … en een waaier aan desserten. Chris, Mieke, 
Dorine, Katrien,   Katlijn, Greet en Jeannine maken van dit exotisch menu 
een culinair festijn voor jong en oud.  
 
Voor wie niet in sportpark Sneppenbos geraakt, organiseren we carpooling 
vanaf het Jef van Hoofplein om 16.45 u en om 19.15 u. Wil je hiervan 
gebruik maken, contacteer dan tijdig Patrick Bourgeois, 0479 990 813 of 
bourgeois.patrick@telenet.be Dit kan tot dinsdag 21 maart 2017 om 22 u. 
 
Prijs: 18 euro vanaf 12 jaar, 8 euro tussen 6 en 11 jaar en gratis voor wie 
kinderen jonger dan 6. Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het 
aperitief vragen we een vrije bijdrage voor Wereldsolidariteit.  
 
Inschrijven kan tot dinsdag 21 maart 2017 om 22 u:  

 mail naar verhulstels@gmail.com    

 of bezorg het inschrijvingsstrookje (zie laatste pagina) ingevuld bij 
iemand van het kwb-bestuur. 

 vermeld je naam en telefoonnummer en laat weten met hoeveel 
je komt eten (van 12 en ouder, van 6 tot en met 11, en van jonger 
dan 6) en met wie je graag aan tafel wil zitten.  

 vermeld ook de shift van jouw keuze  
je inschrijving is pas definitief nadat Els ze bevestigd heeft én jij daarna 
binnen de 3 dagen het juiste bedrag overgeschreven hebt op  rek.nr. BE69 
7775 9709 3478 van kwb Boechout met vermelding van Café Mangé + 
naam waarop ingeschreven werd. 
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Paaseierentocht  
Paasmaandag 17 april 2017  
Vertrek tussen 10u en 11u 
Zaal Den Boom – Vremde 
 
 

 

De paaseierentocht is fun voor jong en oud! Op paasmaandag is het weer 
zover. Om te weten wat de paashaas dit keer in zijn mars heeft, kom je 
tussen 10u en 11u naar zaal Den Boom in Vremde. 
 
Wat valt er te beleven? De paaseierentocht is eerst en vooral een 
plezante speurtocht met spelletjes voor alle kinderen. Je vertrekt aan 
zaal Den Boom  met je eigen groepje, samen met je vriendjes en familie 
dus. Je volgt een traject van een drietal km dat ook toegankelijk is voor 
kinderwagens. Onderweg kan je plezierige activiteiten doen en uiteraard 
vallen er paaseieren te verzamelen. Na de tocht kan je je uitleven op het 
springkasteel en zijn er paaspistolets en hotdogs te verkrijgen aan 
gezinsvriendelijke prijzen.  

 
Prijs: kinderen tot 12 jaar van kwb-leden betalen 2 euro, kinderen tot 12 
jaar niet-leden 4 euro, volwassen leden 0,50 euro  en volwassen niet-
leden 1 euro. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 april 2017: 

 bij Marion.ghysebrechts@telenet.be 

 of via sms op 0485-57 46 17 (Marion).  

 Je inschrijving is pas geldig na bevestiging door Marion en na 
ontvangst van de betaling.  

 Je schrijft binnen de drie dagen het verschuldigde bedrag over  
op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout met vermelding paasei 
en aantal kinderen en volwassenen lid/niet-lid.  

 Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. 
 

Repaircafé  
Zaterdag 29 april 2017 
 
Medewerkers gezocht 
 

 

Heeft je radio een dipje, zakt je stoel door na de feesten, is je broek te 
lang? Smijt ze niet weg maar leg ze even opzij. 
 
Op zaterdag 29 april 2017 organiseert kwb Boechout-Vremde i.s.m. Okra, 
De Fietsersbond en de gemeentelijke Milieuraad voor de tweede keer een 
Repaircafé in onze gemeente. Een Repaircafé is een gratis bijeenkomst 
waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen 
van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, 
meubels en zelfs fietsen en computers.  
 
Zin om mee te doen? We zijn nog op zoek naar geïnteresseerde 
reparateurs, helpende handen en mensen met organisatietalent.  
Ben jij handig en help jij graag bezoekers van ons Repaircafé verder, 
contacteer dan Koen Steel op 0478-96 00 10 of via 
koensteel@hotmail.com. 
 

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 als illustratie in ons Raketje of op onze website, voor 
aankondigingen, voor affiches en publicaties over onze werking.  
Bezwaren of klachten kan je schriftelijk melden bij de voorzitter. 
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INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET 7de CAFE MANGE OP VRIJDAG 24 MAART 2017 –  

SPORTPARK SNEPPENBOS BOECHOUT  

Inschrijven kan tot uiterlijk 21 maart 2017 om 22u. Als een shift volzet is, worden de inschrijvingen vroeger 

afgesloten. 

JA, ik schrijf in voor het Café Mangé van 24 maart 2017 

Naam: ……………………………………………        

Telefoon: ………………….…….   of  GSM: …………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal personen van 12 en ouder  ………….. x  € 18 =  € ……….. 

Aantal kinderen van 6 tot 11 jaar  ………….. x  €   8 =           € ……….. 

Aantal kinderen beneden de 6 jaar  ………….. x €    0 = €         0      

 

       Totaal =           € ……….. 

Na bevestiging door Els, schrijf ik dit bedrag binnen de drie dagen over op rekeningnummer BE69 7775 9709 3478 van 

Kwb Boechout.  Pas na betaling is mijn inschrijving definitief! 

 

O Wij komen graag eten tussen 17.00 en 17.30 u 

 

O Wij komen graag eten tussen 19.30 en 20.30u  

 

O Ik wens gebruik te maken van de carpooling (vanaf het Jef Van Hoofplein en terug) met ……………….personen 

 O  1e carpooling om 16.45 u  

 O  2de carpooling om 19.15 u  

 

We zitten graag aan tafel met de familie …………………………………………… 

 

 

Dit strookje afgeven aan een van de kwb-bestuursleden 


