
 

 

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

September 2017 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Einde van de zomervakantie, begin van een nieuw schooljaar, tijd om weer op stap te gaan met kwb! We genoten 
deze zomer van de avondfietstochten (met respectievelijk 27 en 20 deelnemers) en van het bezoek van Mila (lees 
hierover meer op de laatste pagina van dit Raketje).  

Op 17 augustus 2017 werd Sander, zoontje van Bart en An van Buitenen-Geysen en kleinzoon van Armand, onze 
voorzitter en Jeannine geboren. Hij is meteen ons jongste lid. We verwelkomen ook het gezin Jeroen en Jolien 
Ceuppens-Driessens en hun dochters Jade en Lila als nieuwe leden. 

 

 
 

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Bezoek aan stokerij Elixir d’ 
Anvers, meer dan 150 jaar traditie 
 
Donderdag 14 september 2017  
om 14.00 u. 
 
i.s.m. Davidsfonds 
 
Verzamelen om 13.50 u. aan de 
Haantjeslei 132 
2018 Antwerpen 
 
Vervoer voor eigen rekening. Vlot met 
tram 15 (halte Harmonie) of de fiets 
vanuit Boechout bereikbaar. 
 

19 maart 1863. In een huis in een Antwerpse randgemeente 
ontdekt François-Xavier de Beukelaer – na zijn dokters- en 
apothekersstudies –na jarenlange opzoekingen het recept voor 
een heerlijke, weldoende likeur: Elixir d’Anvers. Elixir d’Anvers 
werd snel beroemd voor zijn opmerkelijke digestieve en 
weldoende eigenschappen. De uitzonderlijke kwaliteit werd 
bekroond met tientallen medailles en erediploma’s, niet alleen in 
Europa maar ook in Australië, Afrika en de VS. Eén van de 
markantste 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 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 bij Mia Verckens: 

Voortaan krijgt elk lid ons Raketje op papier. Zo heb je 
alle gegevens over onze activiteiten binnen 
handbereik. Wie een mailadres heeft, krijgt onze 
maandelijkse nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd. 
We bouwen aan een facebook-pagina. Mocht je 
interesse hebben om hieraan mee te werken, geef dan 
een seintje aan Koen op 0478 96 00 10 of via 
koensteel@hotmail.com  
. 



 

© Elixir d’Anvers 

 via mia_verckens@hotmail.com of bel op 03 4559472 met 
vermelding van aantal personen.  

 Je schrijft binnen de drie dagen het juiste bedrag over op 
rekening BE69 7775 9709 3478 van Davidsfonds Boechout-
Vremde met vermelding ELIXIR D’ANVERS en aantal 
deelnemers lid/ niet-lid. 

 Je inschrijving is pas geldig na betaling! 
 

 

Azaleaverkoop voor  
Kom op tegen kanker 
 
Zondag 17 september 2017  
vanaf 8.00 u. aan  
bakkerij Sint-Jozef, Heuvelstraat  

 

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 8.00 u 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  23 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 
op het 
geefplein , geef 
dan een seintje 
aan Koen Steel op 0478 96 00 10 of via 
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, gebak, zelf gebrouwen 
drankjes, confituur, soep... 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! 



 

Speel je (te) gek! 
 
Zaterdag 21 oktober 2017 
Vanaf 14u tot 17u 
Bistlokaal 
 
i.s.m. Davidsfonds 
 
 

 

Kom verschillende gezelschapsspelletjes uitproberen.  Ideaal 
net voor de Sinterklaas- en kerstperiode. Zo weet je meteen 
wat je op je verlanglijstje kan zetten. Breng je vriendjes, oma en 
opa, buurjongen of buurmeisje mee want samen spelen is ten 
slotte veel gezelliger dan alleen!  

De ‘Speelgek’ uit Nijlen brengt meer dan 100 
gezelschapspelletjes mee en laat jullie een hele namiddag je 
spel(letjes) naar keuze uitproberen.  

Wil je even iets anders doen, dan kan je ter afwisseling ook 
Mölky, kubb en enkele andere spelen doen. 

Er zijn drankjes en hotdogs te verkrijgen aan gezinsvriendelijke 
prijzen.  

Prijs: 

 Leden kwb/Davidsfonds volwassenen gratis en kinderen 
tussen 4 en 15 jaar 2 euro 

 Niet-leden volwassenen 1 euro en kinderen tussen 4 en 
15 jaar 4 euro. 

Inschrijven is nodig en kan tot 19 oktober 2017: 

 bij Armand via mail armand.geysen@telenet.be of sms 
op 0473-73 07 04 met vermelding van aantal 
volwassenen/kinderen; 

 Vervolgens schrijf je het verschuldigde bedrag over op 
rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout-
Vremde; 

 Pas na betaling is je inschrijving definitief. 

Ken je gemeente 
Wandeling  
 
Zondag 5 november 2017  
om 14.00 u. verzamelen op het  
Jef Van Hoofplein 
 

 
 
 

Ken jij Boechout? Je kent de straten maar weet je ook wat daar 
vroeger stond. We maken samen met François Haverals, voorzitter 
van Het Speelhof, heemkundige kring Boechout-Vremde,  een  
historische wandeling door onze gemeente.  
 
Heb jij interesse in de geschiedenis van Boechout, laat je dan mee 
op sleeptouw nemen door de straten,  luister naar de 
dorpsverhalen en verneem meer over gebouwen van vroeger en 
nu. Op www.hetspeelhof.be vind je alvast een groot aantal 
zichtkaarten en foto’s.  
 
Een heel pak dorpsgeschiedenis wijzer, sluiten we rond 17.00 u. af. 

Prijs: 

 Gratis voor leden kwb, 

 2 euro p.p. voor niet-leden (ter plaatse betalen).  

Aanmelden is nodig en kan tot 3 november 2017: 

 bij Patrick via mail bourgeois.patrick@telenet.be of sms 
op 0479-990 813 met vermelding van het aantal 
deelnemers. 

mailto:armand.geysen@telenet.be
http://www.hetspeelhof.be/
mailto:bourgeois.patrick@telenet.be
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g4zO5jwg&id=4DE492A45D68A0BD0590F36DEC0725EDCC5135A2&thid=OIP.g4zO5jwgmTC6CkjSNB1BlgEsC3&q=afbeelding+gezelschapsspellen&simid=607999978760569692&selectedIndex=0


 

Soep op de stoep 
 
Zaterdag 16 december 2017 
(opgelet andere datum dan in jaarfolder!) 
vanaf 11u  

(en zolang de voorraad strekt) 

 
Parking Delhaize Boechout  
(zijde Bistweg) 
Ten voordele van Welzijnszorg 
 

 

December: wintermaand en Soep op de stoep-maand! Warme 
soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite 
kost. Dat is de basis van ‘Soep op de Stoep’.  Je kan ter plaatse van 
een beker soep genieten of je neemt een emmertje met een liter 
soep mee naar huis.  
 
Niemand kiest voor een toekomst in armoede, niet voor zichzelf 
noch voor zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 op 7 mensen 
in ons land leeft in armoede. Durven zij dromen van een betere 
toekomst? Vooral op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid 
stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen 
ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk 
hebben.  
 
Daarom voert Welzijnszorg campagne, daarom hopen we ook dat 
jij meedoet  aan onze jaarlijkse ‘Soep op de Stoep’-actie. Het 
ingezamelde geld dient om de lokale armoedeprojecten van 
Welzijnszorg te ondersteunen.  
 

Bezoek uit Bocanegra 
4-14 augustus 2017 
 

 

Van 4 tot 14 augustus was Luzmila uit Bocanegra  (Lima , Peru) in 
Boechout, na een drieweekse rondreis door Europa: Madrid, 
Frankfurt, Mannheim, België... Zij nam deel aan diverse congressen 
en ontmoetingen van  de Internationale Beweging van Christelijke 
Arbeiders (MTC).  
 
Koen nam haar in ons land mee naar Antwerpen, Gent, Brussel, 
Brugge, reisde met haar naar Amsterdam en liet haar kennismaken 
met Boechout. Hier ontmoette ze mensen van diverse instellingen 
en bewegingen. Dorine (welkom) en Greet (afscheid) nodigden 
haar en haar Peruvrienden van kwb uit voor een gezellige maaltijd. 
Ook bezocht ze ons kwb-Wijveld en (jawel!) werkte ze daar enkele 
uren enthousiast mee! Onze dank gaat vooral naar Koen en Katlijn 
voor hun grote gastvrijheid en begeleiding hier in Boechout! 

 
Intussen is ze terug thuis en bekomt ze van de vele intense 
emoties en de tientallen indrukken die ze in Europa op deed. Ze zal 
in Bocanegra, de armoedige wijk waar ze met enkele andere zeer 
dappere mensen vecht voor een beter leven veel te vertellen 
hebben! Ze was een maand vér van huis en wie van haar wijk kan 
dát zeggen!? 
 

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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