Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind

Boechout – Vremde
April 2019

Beste kwb-vrienden
Wie erbij was, kan bevestigen dat ook deze editie van ons
Café Mangé weer een topper was. De wereldkeuken met
Thaïse toets viel zeer in de smaak. Hoeveel steun er naar het
Fatima Center in Thailand zal gaan, is nog niet bekend.
Dank aan alle deelnemers en vrijwilligers waarop we altijd
weer kunnen rekenen. Met aanstekelijk enthousiasme,
noeste inzet, passie en vastberadenheid zorgen jullie er mee
voor dat onze samenleving menselijk blijft.

Repaircafé.
Omdat weggooien zonde is.
Zaterdag 13 april 2019
van 13u tot 17u
Zaal Theater Vooruit
i.s.m. Okra en Milieuraad

Ben je een handige Harry en wil je
meehelpen, contacteer Koen op
0478-96 00 10 of via
koensteel@hotmail.com

Paaseierentocht
Fun voor jong en oud!
Paasmaandag 22 april 2019
Vertrek tussen 10.00 en 11.00 u.
Zaal Den Boom – Vremde
De Paashaas wordt dit jaar
geholpen door de Mooimakers!

Groeten van het kwb-bestuur
Els, Patrick, Koen, Brigitte, Dorine, Armand, Jos

Een Repair Café draait om repareren. Er is gereedschap en
materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te
voeren, bv. kledij, meubeltjes, elektrische apparaten, speelgoed
en fietsen. Je brengt je kapotte spullen mee en een expert uit
de buurt helpt je met het herstellen ervan, gratis of tegen een
vrijwillige bijdrage.
Waarom een Repair Café? We gooien ontzettend veel weg, ook
dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige
reparatie weer bruikbaar zijn. Herstellen is leuk en vaak heel
gemakkelijk. Kom het ook eens proberen en draag bij aan een
duurzame samenleving!
Wil je iets laten herstellen, breng het naar het Repair Café.
Meld je aan bij het onthaal, bestel een drankje en wacht tot het
jouw beurt is. Samen met een vrijwilliger kan je dan aan de slag.
Wie niets te repareren heeft, neemt een drankje aan de bar of
gaat helpen bij de reparatie van iemand anders.
Om samen met de paashaas op tocht te gaan, kom je op
paasmaandag tussen 10 en 11 u. naar zaal Den Boom in Vremde.
Wat valt er te beleven? Je vertrekt aan zaal Den Boom met je
gezin en je vriendjes voor een plezante speurtocht met
spelletjes. Je volgt een traject van een drietal km dat ook
toegankelijk is voor kinderwagens. Onderweg doe je plezierige
activiteiten en uiteraard vallen er paaseieren te verzamelen. Na
de tocht kan je je uitleven op het springkasteel en zijn er
pistolets en hotdogs te verkrijgen aan gezinsvriendelijke prijzen.
De Mooimakers vergezellen de paashaas op zijn tocht. Ze zijn
bijzonder tuk op zwerfvuil.

Prijs
-

kinderen tot 12 jaar van kwb-leden 2 euro,
kinderen tot 12 jaar niet-leden 4 euro,
volwassen leden 0,50 euro,
volwassen niet-leden 1 euro.

Inschrijven kan tot uiterlijk 17 april 2019 bij Marion:
- meld je aan via marion.ghysebrechts@telenet.be
of via sms op 0485-57 46 17;
- na bevestiging door Marion schrijf je binnen de drie dagen
het juiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 van kwb
Boechout-Vremde met vermelding PAASEI en aantal
kinderen en volwassenen lid/niet-lid. Pas dan is je
inschrijving geldig.

Huis van Oscar
Zondag 5 mei 2019 om 13.45 u.
Lier, Vredebergstraat 6

Ontdek de woning, de tuin en de collectie van kunstschilder
Oscar Van Rompay en zijn echtgenote Jeanne Van der Wee in
het hartje van Lier.
We verzamelen om 13.45 u. ter plaatse. Wie wil, kan ook in
groep er naartoe fietsen. Praktische afspraken worden gemaakt
na inschrijving. Er kunnen max. 20 mensen mee.
Prijs voor de rondleiding met koffie/thee en gebak achteraf:
- 15 euro voor kwb-lid,
- 17 euro voor niet-leden.

‘t Dak van ’t Pakt
Zondag 12 mei 2019 om 10.00 u.
Regine Beerplein 1 via ’t Groen
Kwartier

Inschrijven kan tot 28 april 2019 bij Els
- meld je aan via verhulstels@gmail.com of via sms op
0476 97 19 08
- schrijf vervolgens het juiste bedrag over op BE69
7775 9709 3478 van kwb Boechout-Vremde met
vermelding OSCAR en aantal personen lid/niet-lid.
Kom kennismaken met de grootste daktuin van ’t stad in ‘t
Groen Kwartier in Berchem tijdens een inspirerende rondleiding.
Het PAKT is een hotspot en hutsepot van stadslandbouw die het
hart van Antwerpen voedt met creativiteit en culinaire
experimenten. Samen tuinieren, genieten, beleven &
experimenteren onder professionele begeleiding van dakboer
Bram & Sjarel, het hele seizoen lang.
Pakt dat je het al voelt kriebelen, schrijf je dan snel in. Er kunnen
max. 30 mensen mee. We fietsen er samen naartoe. De site is
ook met tram 15 goed bereikbaar. Praktische afspraken worden
gemaakt na inschrijving.
Prijs: 5 euro lid kwb en 6 euro niet-leden.
Inschrijven kan tot 6 mei 2019 bij Brigitte
- meld je aan via brigitte.lichtert@gmail.com of via sms
op 0485 39 19 57.
- schrijf vervolgens het juiste bedrag over op BE69
7775 9709 3478 van kwb Boechout-Vremde met
vermelding PAKT en aantal personen lid/niet-lid.

Geefplein
Zaterdag 18 mei 2019
Bistlokaal
Spullen brengen kan vanaf 11.00u.
Spullen bekijken en meenemen
kan tussen 12.30 u. tot 16.00 u.

Wil je graag meehelpen op het geefplein,
geef dan een seintje aan Koen,
0478 96 00 10, koensteel@hotmail.com.

Operatie Proper - Mooimakers
vanaf 11.00 u.
Je kan ook meehelpen met onze
zwerfvuilactie in de omgeving van het
Bistlokaal.

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 neem
je het gewoon mee naar huis en geniet ervan. Speelgoed
bijvoorbeeld. Of kledij, boeken, cd’s, kleine meubels, huis- tuin en
keukenmateriaal, 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, cake, zelf
gebrouwen drankjes, confituur,... Wij voorzien een Geeftafel
waarop je al de heerlijke proevertjes kunt aanbieden. En je kan
gezellig blijven babbelen terwijl je van een drankje geniet!
Wil je je graag actief inzetten, dan kan je ook meehelpen aan onze
Operatie Proper. Kwb en zwerfvuil, dat gaat niet goed samen. In de
brede omgeving van het Bistlokaal, moet alle zwerfvuil eraan
geloven. We starten hiermee om 11.00 u.
Kwb zorgt voor alle materiaal (handschoenen, grijpers, fluohesje
en vuilniszakken). En de gemente haalt de volle zakken op.
Maar we hebben vooral jouw enthousiaste helpende handen
nodig om onze buurt proper te houden!

’t Waait in ’t Park
Zondag 26 mei 2019 vanaf 12.00 u
George Van Raemdonckpark
Dr Theo Tutsstraat 20

De lekkere kwb-pannenkoeken vulden tijdens de vorige edities van
de dag van het Park vele hongere maagjes/magen.
Ook dit jaar is kwb er weer te vinden. ‘t Waait in ‘t Park zorgt
jaarlijks voor muziek, animatie, picknickmanden en de welbekende
Boechoutse gemoedelijke en gezellige feestsfeer.
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 kwbpannenkoeken natuurlijk!
Benieuwd wat er allemaal te beleven valt, neem dan een kijkje op
https://www.facebook.com/twaaitintpark. Ook dit jaar is dit
evenement gratis te bezoeken. ’t Waait in ’t park begint om 12u en
duurt tot 19u.

Ijzer-sterke tocht naar Veurne en
omstreken
Zaterdag 15 juni 2019
Samenkomst op P&R Capenberg
om 7.30 u.
Breng zeker je abonnement De Lijn of Lijnkaart
mee.

Stadhuis van Veurne

Veurne is een aangename stad met tien landelijke deelgemeenten,
nauwelijks 12.000 inwoners rijk. De oude stadskern bezit een
merkwaardig patrimonium met twee kerken, waarvan vooral de
Sint-Walburgakerk zeer mooi is. Het Stad- en Landshuis zijn
prachtige voorbeelden van de regionale renaissance-interpretatie.
Her en der in de stad vind je particuliere gebouwen, opgetrokken
in de gele baksteen van de streek, soms in een zeer mooie
uitwerking. De deelgemeenten herinneren in hun oude hoeves,
statige kerken, enkele molens en een waterkasteel aan hun rijke
verleden.
Programma
- 7.30 u.: vertrek aan P&R-Capenberg met tram 15 tot
Antwerpen-Centraal. Trein tot station Veurne.
- 10.15 u.: koffie en boterkoek in een koffiehuis in Veurne.
- 11.00 u.: geleid proevertjesbezoek aan het stadhuis met
Veurnse streekspecialiteiten (drankje, vleeswaren en
zoetigheid).
- 12.30 u.: Middagmaal met soep, hoofdgerecht en roomijs
(menu nog niet bekend).
- 14.30 u.: geanimeerde rit met huifkar en zingende gids naar
Steenkerke, woonplaats van Willem Vermandere.
- In Steenkerke staan we even stil op de Belgische militaire
begraafplaats.
- In het unieke dorpscafé De Kunstemaecker genieten we van
een lekker streekbier, frisdrank of koffie/thee.
- We keren met de huifkar terug naar Veurne en nemen daar de
trein naar Antwerpen (aankomstuur rond 20.30 u.).
Richtprijs (nog niet volledig vastgelegd):
- 65 euro p.p. leden kwb; 67 euro p.p. niet-leden kwb
- Inbegrepen: alles behalve tram 15, drank en andere
persoonlijke uitgaven.

Café De Kunstemaeker – Sreenkerke

Hoe inschrijven en contacteren?
Voorzitter Armand Geysen,
Termikkelaan 7, 2530 Boechout
armand.geysen@telenet.be
0473-73 07 04

Inschrijven kan tot uiterlijk 3 juni 2019 bij Patrick:
- meld je aan via bourgeois.patrick@telenet.be of bel of sms naar
03 455 01 39 of 0479 990 813.
- na bevestiging door Patrick schrijf je binnen de drie dagen het
juiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 van kwb BoechoutVremde met vermelding VEURNE en aantal personen lid/nietlid. Pas dan is je inschrijving geldig.

Bij elke activiteit lees je wie 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 juiste bedrag over op BE69 7775 9709 3478 (Bic: GKCCBE)
van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van naam en
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. Bezwaren of klachten
kan je schriftelijk melden bij de voorzitter.
Privacy in goeie handen
Sinds 25 mei zijn nieuwe privacyregels van kracht. We laten jou als lid
graag weten dat jouw gegevens bij ons in uitstekende handen zijn.
Lees onze privacyverklaring op onze website www.kwbboechout.be

