
 

 

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

Juli-augustus 2017 
 

Beste kwb-vrienden 
 

Op zaterdag 24 juni 2017 sloten we ons voorjaar af met een fietstocht en gezellige barbecue. We doen het de 

volgende maanden wat rustiger aan en we zijn weer terug begin september met ons volgende Raketje. Maar ook in 

de zomermaanden kan je van onze activiteiten genieten. Je weet, je bent altijd van harte welkom! 

We moesten helaas afscheid nemen van kwb'er Paul Monsieur, echtgenoot van Alice Grandry. De kwb - familie treurt om 

goede vriend Paul en stuurt Alice haar christelijke deelneming. 

 
Groeten van het kwb-bestuur 

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

Perusica in Bocanegra (Peru) 
Vrijdag 7 juli 2017 
 

 

Het jeugdorkest Perusica, afkomstig uit Edegem, speelt op 7 juli 
2017 een concert in Bocanegra. Dit 26-koppig orkest met 
jongeren tussen 15 en 26 jaar reist (op eigen kosten van de 
jongeren) voor de vijfde keer naar Peru om er concerten te 
spelen, de kinderen hun instrumenten te leren kennen en 
projecten te bezoeken. Dit jaar bezoeken ze het wijkcomité in 
Bocanegra. In Bocanegra is dit concert een groot evenement. Een 
werkgroepje enthousiaste jongeren uit Bocanegra is volop aan de 
voorbereiding bezig. 
 
Luzmila, onze gastvrouw in Bocanegra, komt begin augustus 
2017 naar België! Zij reist met de kwb van Peru voor het eerst 
naar Europa om in Spanje een internationaal kwb-congres bij te 
wonen en vervolgens een studiereis te maken naar kwb-
afdelingen in Duitsland. Daarna komt ze naar Boechout. We 
kijken uit naar haar komst en ontvangen haar met open armen. 
 
Het wijkcomité Acoge heeft een eigen logo ontworpen, dat je 
hiernaast kan zien. Mooi en kleurrijk maar vooral ook heel 
symbolisch: als we de handen in elkaar slaan, zijn we samen veel 
sterker dan alleen. 
 

Geniet van de zomer!  

En doe de wandelzoektocht van Pasar in 

onze buurgemeente Hove. De bundel van de 

fotozoektocht is te koop voor 5 euro bij 

Bruno Minnebach, Zilverenhoek 10  

in Boechout. 

 



 

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! 

Hartenvrouw achterna  
Gezinsuitstap in Turnhout 
 
Zondag 27 augustus 2017  
om 14u 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om de vakantie af te sluiten maken we samen een leuke en 
spannende ontdekkingstocht Hartenvrouw achterna door 
Turnhout. Turnhout is gekend voor zijn speelkaarten. Het verhaal 
gaat als volgt: Hartenvrouw is verdwenen en we gaan haar 
tijdens de ontdekkingstocht achterna. We komen terecht in een 
mysterieus verhaal van muggenblussers, heksen, historische 
veldtochten en ongelukkige burgemeesters… 

We vertrekken om 14 u op de Grote Markt in Turnhout. We 
trekken en duwen een prachtige kar vol maffe spullen door 
Turnhout en ontdekken via poppenspel, theater, opdrachten en 
te gekke weetjes waar Hartenvrouw kan zitten. De wandeling 
duurt 2 uur. 

Na afloop van de ontdekkingstocht maken we nog een tochtje 
(10 min.) met een stoomtreintje.  

Iedereen vanaf zes jaar kan zonder problemen deelnemen maar 
kleinere kinderen in een gezin mogen ook mee. 

Prijs:  

Kinderen < 6 jaar: 1 euro (voor het stoomtreintje) 
Kinderen tussen 6 en 12 jaar: lid 5 euro – niet-lid 7 euro 

Volwassenen:  lid 7 euro – niet lid 9 euro.   

Vervoer voor eigen rekening. Vlot met de trein vanuit 
Boechout bereikbaar.  

Inschrijven kan tot 1 augustus 2017 bij Patrick: 

 Door je eerst aan te melden via 
bourgeois.patrick@telenet.be of sms op 0479-990 813 
met vermelding van aantal personen volwassenen + 
kinderen (leeftijd vermelden graag).  

 Je inschrijving is pas geldig na bevestiging door Patrick 
en na betaling van het verschuldigde bedrag. 

 Je schrijft binnen de drie dagen het juiste bedrag over 
op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout-
Vremde met vermelding TURNHOUT en aantal 
deelnemers (kinderen en volwassenen) lid/kinderen 
en volwassene niet-lid. 
 

Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt tot 25! 

mailto:bourgeois.patrick@telenet.be
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Een bezoek aan de stokerij Elixir d’ 
Anvers, meer dan 150 jaar traditie 
 
Donderdag 14 september 2017  
om 14.00 u. 
 
Haantjeslei 132 
2018 Antwerpen 
 
i.s.m. Davidsfonds 
 
 

© Elixir d’Anvers 
 
 

19 maart 1863. In een huis in een randgemeente van Antwerpen 
ontdekt François-Xavier de Beukelaer – na het beëindigen van 
zijn dokters- en apothekersstudies – in alle vroegte na jarenlange 
opzoekingen het recept voor een heerlijke, weldoende likeur: 
Elixir d’Anvers. 

Elixir d’Anvers werd al snel beroemd voor zijn opmerkelijke 
digestieve en weldoende eigenschappen. De uitzonderlijke 
kwaliteit van Elixir d’Anvers werd bekroond met tientallen 
medailles en erediploma’s, niet alleen in Europa maar ook in 
Australië, Afrika en de Verenigde Staten. Eén van de meeste 
markante diploma’s komt uit Boulogne-sur-Mer, Frankrijk (1887) 
en draagt de handtekening van Louis Pasteur. 

Elixir d’Anvers wordt nog altijd volgens de oude traditie bereid 
met talrijke planten en kruiden van over de hele wereld, wat aan 
de drank zijn unieke smaak geeft. 

Na de ontvangst in het authentieke directiebureel uit 1894 in 
Neo-Vlaamse Renaissancestijl en het bezoek aan de stokerij – het 
hart van firma FX De Beukelaer – volgt de degustatie. Er worden 
drie proevertjes aangeboden: Elixir d’Anvers, Elixir de Spa en 
Advocaat Extra FX de Beukelaer. Uiteraard krijg je de gelegenheid 
producten ter plaatse aan te kopen (niet verplicht!). 

De rondleiding met een professionele gids duurt ongeveer 2,5 u.  

Prijs:  

 6 euro p.p. voor leden kwb of Davidsfonds,  
 8 euro p.p. voor niet-leden. 

Inschrijven kan tot 7 september 2017: 

 via overschrijving op de Davidsfonds-rekening BE49 9790 
8718 0571 met vermelding: ELIXIR D’ANVERS en aantal 
deelnemers lid/ niet-lid. 

 De inschrijving is pas definitief na storting. Je mag maar 
moet niet vooraf bellen naar John Huybrechts, 0485 79 
34 91. 
 

Vervoer voor eigen rekening. Vlot met de tram of de fiets vanuit 
Boechout bereikbaar.  

Azaleaverkoop voor Kom op tegen 
kanker 
Zondag september 2017  
vanaf 8.00 u.  
aan bakkerij Sint-Jozef  

 

Kwb Boechout-Vremde steunt al enkele jaren, samen met 
Ziekenzorg en de gemeente Boechout de actie Kom op tegen 
kanker door mee te werken aan de verkoop van azalea's. Ook 
dit jaar vind je onze stand aan bakkerij Sint-Jozef, 
Heuvelstraat vanaf 8u30 en tot zolang we plantjes in 
voorraad hebben. Onze vrijwilligers bieden een azaleaplantje 
aan voor 7 euro. Dit jaar zullen enthousiaste actievoerders al 
voor de 24ste keer over heel Vlaanderen meer dan 260.000 
plantjes verkopen.  

Doe mee en koop ook een azalea! Je steun is meer dan 
welkom!  
7 euro in een azalea steken, dat brengt op! Met de opbrengst 
van deze verkoopactie financiert Kom op tegen Kanker heel 
wat initiatieven voor kankerpatiënten en verleent het steun 
aan het wetenschappelijk onderzoek. 



 

Kwb-geefplein  
aan het Bistlokaal 
 
Zaterdag  september 2017 
12.30 u tot 16.00 u. 
 
i.s.m. kvlv 
 
Goederen kunnen aangeboden 
worden vanaf 11.00u. 
 

 
 

Heb je zin om als vrijwilliger mee te helpen bij 
de organisatie van het geefplein in Boechout , 
geef dan een seintje aan Koen Steel,  
0478 96 00 10, koensteel@hotmail.com  

Je brengt spullen mee die je zelf niet meer nodig hebt maar die 
nog in goede staat zijn. En je geeft ze weg!  Zomaar. Te gek? 
Helemaal niet.  
 
Mensen die jouw spullen een tweede leven willen geven, mogen 
ze gratis meenemen. Zie je zelf iets dat je kan gebruiken, dan is 
dat helemaal voor jou. Neem het mee naar huis en geniet ervan. 
Speelgoed bijvoorbeeld. Of kledij, boeken, cd’s, kleine meubels, 
huis- tuin en keukenmateriaal, zelfgebrouwen drankjes, 
gezelschapspellen,… En groenten of fruit uit eigen tuin misschien, 
kijk even rond. Gratis van mij voor jou. Het geeft een fantastisch 
gevoel. Het doet een beetje dromen. Het belooft iets over een 
betere toekomst. De consumptiemolen mag gerust wat trager 
draaien. Geld doet er deze keer niet toe.  
 
Op een Geefplein kan je 
niets kopen of verkopen. 
Je kan er alleen geven en 
krijgen. Ongewoon? 
Jazeker. Maar tegelijk 
helemaal oké.  En je 
hoeft niets mee te 
brengen om ook iets te 
'mogen' meenemen. Je bent altijd welkom. Misschien heb je niet 
direct spullen om weg te geven, maar kan je de bezoekers 
verrassen met je kookkunsten: quiche, cupcakes, zelf gebrouwen 
drankjes, confituur,... Wij voorzien een Geeftafel waarop je al de 
heerlijke proevertjes kunt aanbieden. Gratis uiteraard!  
 
En je kan gezellig blijven babbelen terwijl je van een drankje 
geniet! 

Voorsmaakje najaar 2017 
maar eerst 

 

Om alvast goesting te krijgen: 

 21 oktober 2017: spelnamiddag met 
gezelschapspelletjes, lego, mölky, kubb, … 

 5 november 2017: winterwandeling in Boechout 

 2 & 3 december 2017: kwb-vrouwenweekend in 
Londen 

 16 december 2017: soep-op-de-stoep ten voordele 
van Welzijnszorg 

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. 
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