
 

 

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

April 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Veel activiteit op het Wijveld afgelopen weken. De lente kriebelt en de bedden worden klaargelegd. Een 30-tal mensen 
beleefden op 24 februari 2018 een boeiende maar berenkoude snoeisessie. En een maand later zorgde een prachtig 
lentezonnetje voor een uitgelaten sfeer tijdens de pallet-tot-meubel workshop. Het resultaat mag gezien worden. 
Voortaan kunnen we na het gedane moestuinwerk eventjes op een bankje bijpraten. 
 

  

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Geocaching. Ontdek de wereld op 
een speelse manier! 
Zondag 15 april 2018 
10u - Cultureel Centrum Witte Merel  
Lint, Liersesteenweg 25  
 

 

 

Na de initiatie van vorig jaar wagen we ons aan een volgende  
geocachingavontuur. Geocaching is een gratis spel. En met 
geocaching wordt wandelen leuker. Dus, waarom zou je het niet 
eens proberen? België ligt vol mooie geocaches en de kans is groot 
dat je er ook vindt in je buurt of op je vakantieplek.  
 
Geocaching betekent letterlijk schattenjacht. Met een gps of 
smartphone (met navigatiesysteem) ga je op zoek naar een cache 
(=verstopplaats). Het basisidee is dat personen en organisaties 
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.   
 
Verzamelen om 10u aan de ingang van het Cultureel Centrum De 
Witte Merel. In het park en de groene omgeving van Lint gaan we 
onder leiding van Kevin D’Hondt op zoek naar caches. Smartphone 
of wandelgps meebrengen. Stevig schoeisel. Geen buggies.  

Deelname gratis voor kwb-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, 0473-73 07 04 

armand.geysen@telenet.be 
 

Operatie Proper – Mooimakers – 2 april 2018 

De paashaas heeft het graag proper op zijn route. Help 

jij ook mee om tijdens de paaseierentocht een beetje 

zwerfvuil op te ruimen? Hopelijk ben je al ingeschreven 

zodat je hem kan helpen om alles op zijn paasbest te 

zetten.  

mailto:armand.geysen@telenet.be
https://i2.wp.com/www.geocachingwijzer.nl/wp-content/uploads/2012/10/geocache-in-de-grond.jpg


 

Repaircafé 
Zaterdag 21 april 2018 vanaf 13 u. 
Theaterzaal Vooruit – Boechout 
 

 
 
 
Vrijwillige medewerkers mogen 
zich nog altijd aanmelden bij  
Koen Steel op 0478-96 00 10 of via 
koensteel@hotmail.com 
 

Heb je een kapot koffieapparaat, een broek waarvan de rits het 
niet meer doet of een koptelefoon die af en toe kraakt? Zet ze nu 
alvast klaar voor het Repair Café . 

Handige vrijwilligers helpen minder handige buurtgenoten met het 
repareren van kapotte spullen. Het Repair Café is niet bedoeld als 
gratis reparatiepunt waar je je spullen afgeeft om ze later weer op 
te halen. Het idee is dat je er zelf ook wat van leert. Je kijkt mee 
met degene die de reparatie uitvoert en als het lukt help je zelf 
mee. De herstellers vinden het  leuk om uit te leggen hoe een 
apparaat werkt en wat er mis is. Meestal wordt zo’n driekwart van 
de spullen en apparaten weer opgelapt. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage in de kosten gevraagd. 

Bezoek je een Repair Café, dan help je de afvalberg te verkleinen 
en reparatiekennis te behouden en te verspreiden. Je komt op een 
gezellige manier met buurtgenoten in contact. En je strijdt mee 
voor beter repareerbare spullen. 

 

De langste dansketting 
Zaterdag 28 april 2018 om 14 u. 
Dorpsplaats Vremde 

 

Een jaar lang zet cultuur onze gemeente 
extra in beweging. En dat bewegen mag je 
wel héél letterlijk nemen want we willen 
jullie M A S S A A L doen dansen!  

Kom jij ook je beste beentje voorzetten met 
je partner, kinderen, kleinkinderen, 
vrienden, buren, … om samen de langste 
dansketting van Vlaanderen te vormen op de Dorpsplaats te 
Vremde?  

Week van de Amateurkunsten organiseert dit evenement want 
dans is ook kunst! En er is mooi weer besteld!  

’t Waait in ’t Park 
Zondag 27 mei 2018 vanaf 12.00 u  
George Van Raemdonckpark 
 

 
 

Vorige werkte kwb voor het eerst mee aan de dag van het Park. 
Onze lekkere pannenkoeken vulden toen vele hongere 
maagjes/magen. 

Ook dit jaar zijn we er weer te vinden. Zak beslist eens af. Je vindt 
er leuke optredens, creatieve workshops, lekkere hapjes, sfeer 
tijdens je eigen picknick in het park, kortom veel ambiance voor 
groot en klein en kwb-pannenkoeken natuurlijk! 

Benieuwd wat er allemaal te beleven valt, neem dan een kijkje op 
https://www.facebook.com/twaaitintpark.  

Actie Proper - Mooimakers  
2 april 2018 
30 juni 2018 
21 september 2018 

 

Kwb en zwerfvuil, dat gaat niet goed samen. Kwb houdt van een 
propere omgeving en daarom hebben we ons geëngageerd om 
drie zwerfvuilacties te organiseren in de loop van 2018.  

We gaan aan de slag tijdens de paaseierentocht, onze 
gezinsbarbecue en het geefplein. In de brede omgeving van het 
Bistlokaal, moet alle zwerfvuil eraan geloven.  

Kom gerust een handje helpen voor of na een van die activiteiten. 
Wij zorgen voor het juiste gerief en veel vuilniszakken. De 
gemeente haalt telkens de volle vuilniszakken op. En de buurt 
blinkt weer! 

mailto:koensteel@hotmail.com
https://www.facebook.com/twaaitintpark
http://www.repaircafe.be/nl


 

Op verkenning in Hasselt 

Zaterdag 2 juni 2018 
Samenkomst op P+R Capenberg 
om 7u50 
 
Maximum 20 personen (vol is vol) 
 
 

 
 
Het Kadettenpleintje 
 

 
 
De Japanse tuin 

Hasselt heeft heel wat te bieden, meer dan genoeg om een hele 
daguitstap te vullen. We starten met een stadswandeling naar de 
voornaamste historische bezienswaardigheden van Hasselt. 
 
Na een verkwikkende lunch in Het Borrelhuis zetten we onze tocht 
verder naar de Japanse tuin.   
 
Hasselt heeft de grootste authentieke Japanse tuin van Europa. 
Kerselaars, koi-vissen, bruggetjes, kronkelpaadjes, enz. Hier kom je 
tot rust en luister je naar het stromende water. Elk seizoen tooit de 
tuin zich in een ander gewaad. Heerlijk om te ervaren. 
 
In het Jenevermuseum kan je dan weer de geschiedenis en het 
productieproces van jenever leren kennen. Je ruikt, voelt en 
proeft…een borrel of een frisdrank in het proeflokaal. 
 
Programma  
7u50: samenkomst P+R Capenberg en met bus 90 tot het station in 
Lier.  
8u49: rechtstreekse trein vanuit Lier naar Hasselt, waar we 
aankomen om 9u44. 
10u.: onze gids verwelkomt ons voor een stadswandeling. 
12u: tijd voor een koude schotel met stokbrood. 
13u15:  geleid bezoek aan de Japanse tuin. 
15u:  geleid bezoek doorheen het Jenevermuseum. 
16u45: terug naar het station van Hasselt. 
17u16: trein naar Lier en dan verder naar Boechout. 
18u30: aankomst in Boechout. 
 
Prijs: € 48 per persoon.  
Inbegrepen:  

- de treinreis heen en terug van Lier naar Hasselt,  
- de lunch, uitgezonderd dranken,  
- de toegangsprijzen van de musea, 
- rondleidingen door erkende gidsen van Hasselt. 

 
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 mei 2018 bij Patrick Bourgeois 
bourgeois.patrick@telenet.be of telefonisch op 0479 990 813. 
Daarna schrijf je het verschuldigde bedrag over op rekening BE69 
7775 9709 3478 van kwb  Boechout/Vremde  met vermelding van 
naam + aantal personen + Hasselt. Na ontvangst van dit bedrag is 
je inschrijving definitief en krijg je nog een bevestiging. 
 
Breng zeker je abonnement De Lijn of Lijnkaart mee. 
 

Actie Proper - Mooimakers  
2 april 2018 
30 juni 2018 
21 september 2018 

 

Kwb en zwerfvuil, dat gaat niet goed samen. Kwb houdt van een 
propere omgeving en daarom hebben we ons geëngageerd om 
drie zwerfvuilacties te organiseren in de loop van 2018.  

We gaan aan de slag tijdens de paaseierentocht, onze 
gezinsbarbecue en het geefplein. In de brede omgeving van het 
Bistlokaal moet alle zwerfvuil eraan geloven.  

Kom gerust een handje helpen voor of na een van die activiteiten. 
Wij zorgen voor het juiste gerief en veel vuilniszakken. De 
gemeente haalt telkens de volle vuilniszakken op.  En de buurt 
blinkt weer! 

mailto:bourgeois.patrick@telenet.be
http://visithasselt.be/nl/bereikbaarheid-en-parking-japanse-tuin


 

Café Mangé 2018: een terugblik  
 
Extraatje van 1.000 euro van het 11-11-
11-fonds de 4de pijler! 
 

 
 
Een hartelijk welkom bij het aperitief! 
 

De 8ste editie bracht zo'n 250 hongerige deelnemers gezellig warm 
bijeen in de mooi aangeklede zaal De Sneppe. Buiten was het ijzig 
koud. Het hard labeur van o.m. de keukenploeg o.l.v. Chris Bertels 
werd door iedereen fel gesmaakt; het aangeboden culinair palet 
was dan ook weer om duimen en vingers af te likken! 
 
In de speelhoek verdiepten de kinderen zich in allerlei spelletjes. 
Intussen wasten zes jongens en meisjes van o.a. KSA af... 
 
In zijn jaarlijks woordje gaf voorzitter Armand een beknopt 
overzicht van zeven jaar projectsubsidies, de bijdragen voor 
Wereldsolidariteit en opbrengsten van deze benefietavonden. Ook 
bracht hij hulde aan  de honderden deelnemers en de talloze 
gedreven vrijwilligers die telkens weer meehielpen te bouwen aan 
dit succesverhaal. 
 
In Lima zelf organiseerden onze Peruviaanse vrienden hun 
traditioneel kippenfeest. Ze stuurden er enkele videobeelden van 
door. De hele avond verscheen een presentatie over ons project in 
Bocanegra waaruit de sterke band met Boechout nogmaals 
beklemtoond werd. We dragen allemaal  dezelfde zachte waarden 
in ons hart. 
 
De vrije bijdrage voor Wereldsolidariteit bedraagt dit jaar € 450 
waarvoor dank. De totale opbrengst van het Café Mangé is nog 
niet gekend en wordt later meegedeeld. 
 

Via de 4de Pijler van het 11-11-11-fonds 
krijgt ons project in Bocanegra ook nog 
eens 1.000 euro als 1 van de 100  
4de Pijlers die een financiële steun in de 
rug ontvangen van het fonds. 

We wensen het wijkcomité in Bocanegra 
veel succes met de realisatie van hun project! Wat de toekomst 
uitwijst weten we nog niet. Het persoonlijk contact met Bocanegra 
via o.m. Facebook blijft in elk geval.  
 

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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