
 

 

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

Januari 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Onze soep-op-de-stoep-actie bracht € 556,47 op voor de armoedeprojecten van Welzijnszorg. Dank aan alle 
soepdrinkers en aan traiteur Petrus voor het maken van de heerlijke pompoen-tomatensoep! 

Na de vernieuwing van het lidmaatschap gaan we 2018 in met 245 leden. Dank aan iedereen die er weer bij is om er 
een spetterend jaar van te maken! Bij de  Raak vind je een nagelnieuw ledenvoordelenboekje, met meer dan dertig 
mooie kortingen en promoties. Maak er een heel jaar lang gebruik van! 

 

 

Groeten van het kwb-bestuur 

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

 

Worstenbroodavond 
Vrijdag 5 januari 2018 om 19u 
Gildenhuis, Boechout 
 
Nog snel inschrijven kan t.e.m. 2 
januari 2018 

 

We zetten het nieuwe jaar in met een portie amusement en met 
ovenverse worstenbroden en appelbollen. Voor de klassieke 
meezingers zorgt de muziekgroep Hero en dat met een 
aangenaam geluidsniveau. Smeer alvast je stembanden en oefen 
je danspasjes nog maar eens.  
 
Je kan inschrijven t.e.m. 2  januari 2018 (12u) bij Els Verhulst, 
0476-97 19 08 of via mail verhulstels@gmail.com. Of met 
onderstaand formulier bij een van de bestuursleden. Betalen doe 
je op voorhand ofwel contant bij inschrijving ofwel door 
overschrijving op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb 
Boechout, met vermelding van aantal personen en aantal 
worstenbroden en appelbollen. Inschrijvingen die binnenkomen 
na 2 januari 2018 (12u) kunnen niet meer aanvaard worden, dit 
om een tekort aan appelbollen en worstenbroden te voorkomen. 
 
De prijs is 14,00 euro p.p. voor kwb-leden en 17,00 euro p.p. voor 
niet-leden. Voor die prijs krijg je een worstenbrood en/of een 
appelbol (max 2 stuks per persoon), koffie of thee en een gezellige 
avond onder vrienden opgeluisterd door het ensemble HERO. 
 

2018 

liefde 

aandacht 

gezelligheid 

vertrouwen 

verdraagzaamheid 
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Pillampentocht 
Zaterdag 3 februari 2018 
Bos van Moretus 
Vertrek vanaf 17.45 u. aan het 
Bistlokaal 
 
 
 

 

De avonturen van De Gelaarsde Kat kan je beleven op zaterdag 
3 februari 2018 in het bos Van Moretus. Alle kinderen en hun 
familie zijn welkom om mee op pad te gaan. Je vertrekt aan het 
Bistlokaal voor een toverachtige wandeling van een drietal km 
met onderweg vertelmomenten en sfeervolle taferelen. Het 
traject is niet geschikt voor kinderwagens. Kleed je warm aan 
en zorg voor stevig schoeisel! En vergeet je zaklamp niet! 
Nadien kan je in het Bistlokaal terecht voor een drankje en voor 
warme pannenkoeken. 
 
Vertrek om het kwartier vanaf 17u45. De groepen van 17u45 
tot en met 18u30 zijn voorbehouden voor de kleinsten. Als je 
samen in een groep wil zitten, spreek dan op voorhand af 
vooraleer je inschrijft. In principe kan je inschrijven tot uiterlijk 
31 januari 2018. Maar je wacht best niet zo lang! 
 

Als kwb-lid krijg je nu als eerste de kans om in te schrijven 
zodat je kan kiezen voor het vertrekuur van jouw voorkeur.  
Kinderen van kwb-leden betalen 1 euro, kinderen niet-leden 
2,5 euro. Volwassen leden van kwb: 1 euro, niet-leden 4 euro.  

Omwille van het grote succes, is het verplicht om vooraf in te 
schrijven. Dat doe je als volgt:  
1) Meld je eerst aan bij Marion Ghysebrechts , 0485 57 46 17 

of marion.ghysebrechts@telenet.be met vermelding van 
vertrekuur, aantal kinderen en volwassenen, lid/niet-lid 
kwb; 

2) Ontvang een bevestiging van Marion; 
3) Schrijf vervolgens binnen 5 dagen na bevestiging het juiste 

bedrag over op rekening nr. BE69 7775 9709 3478 van kwb 
Boechout, met vermelding ‘Pillamp 2018 + naam waarmee 
je ingeschreven hebt bij Marion’.  Indien je niet tijdig 
betaalt, gaat je plaats naar andere belangstellenden.  

4) Na ontvangst van de betaling is je inschrijving volledig 
geregeld.  

 

Heistse operette UITVERKOCHT 

Zaterdag 10 februari 2018 om 15u 
Heist-op-den-Berg  
Cultuurcentrum Zwaneberg 

Er zijn geen kaartjes meer beschikbaar!   

Francine bezorgt de kaartjes aan wie een plaatsje reserveerde.  

 

Activiteiten voorjaar 2018 

 
 

 Leren snoeien - zaterdag 24 februari 2018 om 10 u op 
het kwb-Wijveld, Eggerseelstraat 

 Café Mangé – vrijdag 16 maart 2018 - Sneppenbos 
 Van pallet tot meubel – zaterdag 24 maart 2018 om 

10u op het kwb-Wijveld, Eggerseelstraat 
 
Meer details in ons volgende Raketje.  
 
Raadpleeg onze programmafolder voor de data van onze 
andere activiteiten. 
 

mailto:marion.ghysebrechts@telenet.be
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Kwb-Wijveld 2018: nu inschrijven.  
Nieuwe leden zijn ook welkom! 
 
Contacteer Koen 
0478 96 00 10 
koensteel@hotmail.com 
 

 

 

Het kwb-Wijveld is een ecologische samentuin die bestaat uit een 
moestuinblad, een akkergedeelte en een voedselbosrand. Het  is 
een samentuin waar de velden gemeenschappelijk zijn en dus 
samen bewerkt worden.  

Er is in 2017 hard en vinnig gewerkt en lekker en veel geoogst. We 
hopen dat we in 2018 opnieuw genoeg Wijvelders hebben mee in 
het veld te springen. Wie meedeed, weet intussen dat het om een 
leuk engagement gaat, maar ook dat het tijd en energie vraagt en 
misschien zijn sommigen over hun inbreng wat minder zeker. In 
het nieuwe tuinreglement zijn we duidelijk over wat samentuiniers 
van elkaar mogen verwachten. Het gaat om een haalbaar 
engagement, dat vooral ook sociaal, ecologisch en financieel de 
moeite loont.  

In de periode maart-november vragen we om gemiddeld 3u per 
week of 12u per maand te komen werken. Niet onderschatten, 

maar ook niet overdrijven 😊.  De  gemeenschappelijke 
werkmomenten zijn wat verlengd tot 3u. Een maal per week aan 
zo’n werkmoment meedoen en het is oké.  

Het lidgeld bedraagt 70 euro voor een gezin en 60 euro voor een 
alleenstaande. Kwb-leden krijgen 15 euro korting op het lidgeld. 
Wie interesse heeft om in 2018 mee te doen, contacteert eerst 
Koen op 0478 96 00 10 of koensteel@hotmail.com voor meer info. 
Wie daarna lid wil worden, schrijft ten laatste op 31 januari 2018 
het juiste bedrag over op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb 
Boechout met vermelding van WIJVELD, naam en voornaam, 

bedrag en eventueel lidnummer kwb. Wie lidgeld betaalt, verklaart 
zich meteen akkoord met het samentuinreglement.  

Kwb Wijveld wordt gesteund de Koning Boudewijnstichting als 
project Buurten op den Buiten. 

Londen, 2-3 december 2017 
 

 

Zes kwb-vrouwen trokken onder deskundige begeleiding van 
bestuurslid Patrick naar Londen om de kerstsfeer in deze 
grootstad op te snuiven. We hebben onze ogen de kost 
gegeven, genoten van elkaars gezelschap, gelachen met ieders 
fratsen,  gewandeld, lekker gegeten (hier zie je ons tijdens een 
lunch bij Jamie Oliver), gewinkeld, een kerstconcert 
bijgewoond, de verkeerde metro genomen en weer 
overgestapt, …. 

En we zijn niet op de kerstmarkt geraakt wegens een te vol 
programma! 

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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Inschrijvingsstrook WORSTENBROODAVOND van vrijdag 5 januari 2018 
 

INSCHRIJVEN KAN T.E.M.2 JANUARI 2018 – 12u. DAARNA NIET MEER 
 

Bezorg dit strookje aan een bestuurslid (adressen, zie jaarfolder) 
en voeg 14,00€ p.p. kwb-lid en 17,00€ p.p. niet-lid bij 

of schrijf over op BE69 7775 9709 3478 
 

De familie ……………………………………………………………….. zal aanwezig zijn met …………………. personen 

op de worstenbroodavond van 5 januari 2018 en bestelt: 

…………… worstenbroden 

…………… appelbollen   (Je mag max. 2 stuks per persoon bestellen) 

Betaalt hiervoor …………….…….. euro contant of per overschrijving (schrappen wat niet past). 

 


