
 

 

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

Mei 2017 
 

Beste kwb-vrienden 
 

De opbrengst van ons 7de Café Mangé ten voordele van Bocanegra bedraagt 2.820 euro en met de vrije bijdrage 
voor het aperitief zamelden we 680 euro in voor Wereldsolidariteit. Het spreekt voor zich dat we beide 
organisaties zeer blij maken met dit mooie resultaat.  
 

Onze ecologische samentuin Het Wijveld, gelegen langs de Eggerseelstraat, is van start gegaan met steun van 
de gemeentelijke Milieuraad en onder begeleiding van Velt. Als je nog wil aansluiten bij het gemeenschappelijke 
deel (met mogelijkheid om daarnaast ook een eigen stukje te gebruiken), neem dan contact op met Koen Steel, 
koensteel@hotmail.com of 0478 96 00 10. Doe dit liefst voor 5 mei 2017 want het plant- en zaaiseizoen is al volop 
aan de gang. Het lidgeld van het Wijveld bedraagt 60 euro per jaar. Leden van kwb krijgen korting en betalen 45 
euro. In het lidgeld is onder meer inbegrepen: het klaarmaken en gebruiken van de samentuin, gezamenlijke 
zaden en pootgoed en de deskundige begeleiding van Velt gedurende een jaar bij de opstart van een 
ecologische moestuin. 
 
We verwelkomen Manuel en Katrien Schijvens-Wellemans en hun kinderen Yinte en Stiene uit de Termikkelaan 
als nieuwe leden! We zijn nu met 246 kwb-ers. Intussen bezocht op paasmaandag de paashaas onze kwb - 
gezinnen in Vremde en 170 deelnemers genoten volop van de tocht rond de wereld en de vele paaseitjes!' 

 
 

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Open programmatie met  
nadien gezellig samenzijn  
Zaterdag 3 juni 2017 om 16.00 u.  
Bistlokaal  
 

Wat  zetten  we  op  het  programma? 
Wij  horen  graag  jouw  mening. 

Vul daarom onze kieslijst in!

 

Een goed kwb-programma is gevarieerd, biedt inhoud en ontspanning 
en daagt je uit om deel te nemen. Maar een goed kwb-programma is 
vooral ook een programma op maat van onze leden en onze buurt. Duid 
op onze kieslijst aan welke activiteiten je wil zien verschijnen in onze 
afdeling en/of aan welke initiatieven jij wil meewerken. En breng gerust 
een eigen idee aan. De inhoud van verschillende activiteiten kan je 
lezen in de Raak van mei.  
 
Laat alvast weten of je mee wil brainstormen, nadenken en plannen op 
onze open programmatie. Ook als je niet kan aanwezig zijn, kan je ons 
helpen door de lijst in te vullen en terug te bezorgen voor 28 mei 2017.  
Alvast dank om dit te doen! 
 
Na de programmatie, trakteert Kwb de aanwezige deelnemers aan onze 
programmatiesessie op spaghetti. Daarom is op  voorhand inschrijven 
nodig. Doe dat voor 28 mei 2017 bij Armand, armand.geysen@telenet.be 
of gebruik het strookje achteraan dit Raketje. 

Kwb Boechout is nu ook op Facebook te vinden. 

 Volg ons en blijf op de hoogte van alle activiteiten. 

https://www.facebook.com/kwbboechout 
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Vierde Garageverkoop 
Doe mee! 
Zaterdag 10 juni 2017   
8.00 – 13.00 u 
 
Verkopers moeten zich vooraf 

inschrijven. 

De deelnemerslijst wordt afgesloten op 
donderdag 1 juni 2017. 
 
 
 

 

Het idee is simpel. Je tovert je garage, oprit of voetpad om tot een 
snuffelplaats. Daar bied je jouw overbodige maar nog mooie spullen te 
koop aan. Hergebruik is zinvol en milieuvriendelijk. En iemand anders 
heeft misschien nodig wat jij in geen jaren meer gebruikt hebt.   

Kwb zorgt voor de publiciteit. De opbrengst is volledig voor de verkoper.  
De kopers zijn welkom vanaf 8.00 tot 13.00 u. De lijst met de 
verkoopadressen en een plannetje is op zaterdag 10 juni 2017 vanaf 8.00 u. 
op elke verkoopplaats te bekijken. Die lijst is vanaf 8.00 u. ook te verkrijgen 
aan de infostand op het Jef Van Hoofplein. Leden van kwb krijgen ze gratis 
mee. Niet-leden betalen er 1 euro voor.  

Verkopers die geïnteresseerd zijn om mee te doen, kunnen zich tot 
donderdag 1 juni 2017 inschrijven bij verhulstels@gmail.com door hun 
naam, volledig adres en telefoonnummer door te mailen of door te bellen 
naar 0476 97 19 08. Ze ontvangen daarna per mail of in de brievenbus een 
inschrijvingsformulier dat ze per kerende en goed ingevuld moeten 
terugbezorgen. 

Verkopers die lid zijn van kwb nemen gratis deel. Verkopers die geen lid 
zijn betalen vóór donderdag 1 juni 2017 vijf euro op rekening BE69 7775 
9709 3478 (Bic: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van 
Garageverkoop + dezelfde naam +  hetzelfde adres dat ze op het 
inschrijvingsformulier vermeld hebben (!). Pas na ontvangst van het 
formulier en het inschrijvingsgeld komen je naam en adres op de lijst van 
de verkopers. We vermelden ook graag welke spullen je vooral te koop 
aanbiedt.  

Alle verkopers krijgen een mooie affiche en vier kwb-ballonnen om hun 
deelname kenbaar te maken plus een exemplaar van de lijst met de 
verkoopadressen om in hun garage uit te hangen. 

Gezinsfietstocht en BBQ 
24 juni 2017 
14.00 u. fietsen 
17.00 u. BBQ 
Bistlokaal 
 
 
 

 

Vlak voor de zomervakantie trekken we er nog eens samen op uit voor 
onze gezinsfietstocht We vertrekken om 14.00 u. aan het Bistlokaal voor 
een tochtje van ongeveer 25 km.  Zowel jong als oud kan meefietsen. Na 
de fietstocht kan je aanschuiven voor een gezellige barbecue. 
 
Vanaf 17.00 u. zijn ook de niet-fietsers welkom voor onze gezinsbarbecue. 
Ook deze keer zorgen we met enkele kwb’ers voor een eigenbereide BBQ 
en een vers groentenbuffet!  
 
Je maakt een keuze tussen twee of drie stuks vlees/vis per volwassene en 
één of twee stuks per kind jonger dan 12 jaar. Een volwassene betaalt voor 
twee stuks 10 euro en voor drie stuks 14 euro. Een kind tot 12 jaar betaalt 
voor één stuk 3 euro en voor twee stuks 6 euro. In de prijs zijn groenten, 
brood en sausjes inbegrepen. Het dessert (pannenkoek met ijs) kost 3 euro 
en is afzonderlijk te bestellen. Kinderen jonger dan 12 jaar die lid zijn van 
kwb krijgen het dessert gratis.  
 
Inschrijven voor alle onderdelen en op voorhand betalen voor de BBQ is 
nodig. Dat doe je bij Els Verhulst, via mail verhulstels@gmail.com of met 
bijgevoegd strookje dat je aan een van de bestuursleden bezorgd. Vermeld 
duidelijk je keuze voor de BBQ.  
Je inschrijving is geldig zodra je betaling toekomt op rek.nr. BE69 7775 
9709 3478 van kwb Boechout met vermelding van ‘BBQ + aantal 
personen’.  
 

Uiterste datum van inschrijving voor de BBQ + betaling:  
19 juni 2017 (22.00 u.). 
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Zomeravondfietstochten 
Woensdag 5 juli 2017 en 
Donderdag 3 augustus 2017 
Vertrek om 19.00 u. 
Jef Van Hoofplein – Bibliotheek 

    

Wat is er heerlijker dan er op een lange zomeravond nog even met de fiets 
op uit te trekken met een groepje (kwb-)vrienden? Onze zomeravond-
fietstochten van ongeveer 20 à 25 km lopen langs rustige wegen. We 
vertrekken telkens om 19u op het Jef van Hoofplein (verzamelen voor de 
bib). Na een verkwikkend terrasje fietsen we terug zodat we rond 21u15 à 
21u30 weer in Boechout zijn.  
 
Deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
Gewoon zorgen dat je op tijd bent aan de startplaats.  
 
Opgelet, bij slecht weer gaat de fietstocht niet door! 

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 in ons Raketje of op onze website, voor aankondigingen, affiches 
en publicaties over onze werking. Bezwaren of klachten kan je schriftelijk 
melden bij de voorzitter. 

 
 
 

 

 Inschrijvingsstrookje Open programmatie – 
3 juni 2017 

 

 
 Ja, ik kom graag naar de open programmatie op zaterdag 3 juni 2017 
 
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel.: …………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Met  (aantal personen en naam graag)……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Ja, ik schuif na de open programmatie aan voor een gratis spaghettimaaltijd  

 
     met ……………….. (aantal personen) 
 
en ik/wij kies(-zen) voor 
 

o Saus met vlees: …………………………. (aantal aanvullen) 
 

o Vegetarische saus: ………………………(aantal aanvullen) 
 

Bezorg dit strookje ten laatste op 28 mei 2017 aan Armand, Termikkelaan 7, Boechout 
of mail naar armand.geysen@telenet.be 
 

Vergeet ook niet de kieslijst in te vullen en te bezorgen aan Armand tegen 28 mei 2017. 
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 Inschrijvingsstrookje BBQ – 24 juni 2017 
 
 

 
 
Ik schrijf mij in met …………. volwassene(n) en …………. kind(eren) 
 
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….………..……. 
 
Telefoon: ………………………………………….….…... GSM: …………….………………………………….…………………... 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Leden kwb Boechout:   ja  + aantal: …………..     neen +  aantal: …………………… 
 
Maak je keuze en vul de tabel aan met de aantallen die je wil bestellen: 
 

NAAM 
 
……………………. 

aantal 
personen 

biefstuk kippenfilet braadworst scampi 
brochette 

zalmpapillot pannenkoek 
met ijs  

- Volwassenen  
- 2 stuks 

       

- Volwassenen  
- 3 stuks 

       

- Kinderen tot 
12 jaar 1 stuk 

       

- Kinderen tot 
12 jaar 

- 2 stuks 

       

 
En betaal hierbij op voorhand  

 
Prijs per persoon aantal personen Totaal

Volwassenen BBQ 2 stuks 10,00                        -€                    

Volwassenen BBQ 3 stuks 14,00                        -€                    

Kinderen BBQ 1 stuk 3,00                          -€                    

Kinderen BBQ 2 stuks 6,00                          -€                    

Dessert 3,00                          -€                    

Dessert kinderen tot 12 jaar 

die lid zijn van kwb Boechout gratis

TOTAAL TE BETALEN -€                     
 
Ik schrijf het juiste bedrag over op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout.  
Dan pas is jouw inschrijving definitief! 
 

Strookje bezorgen voor 19 juni 2017 (22.00 u.) bij  
Els Verhulst of een van de bestuursleden (zie jaarfolder) 
Of mailen naar verhulst@gmail.com 


