Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind

Boechout – Vremde
Mei 2019

Beste kwb-vrienden
Een recordopbrengst van 4602,86 euro ten voordele van het Fatima-center in Thailand en een vrije bijdrage van
650,97 euro voor het aperitief, geschonken aan Wereldsolidariteit, dat is het mooie resultaat van ons 9de Café
Mangé. De cheque werd op 1 mei 2019 overhandigd aan Frans Vanneuville tijdens een pannenkoekennamiddag
voor alle vrijwilligers van Café Mangé en de pillampentocht.
Welkom aan onze nieuwe leden. Werner en Annemie Willems-Leclef en
Tom de Laet, tevens nieuwe Wijvelder en Nadia Vanden Bussche met hun
kinderen Josse, Marie en Cas. Zo hebben we vandaag 251 leden!
Op paasmaandag kreeg de paashaas hulp van de dames colablikje
en sigarettenpeuk en van meneer klokhuis om mee te mogen sensibiliseren
rond zwerfvuil! 173 deelnemers aan de paaseierentocht hebben niet alleen
paaseitjes verdiend maar ook het parcours in Vremde proper gemaakt.

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

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

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.

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

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.
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. 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.

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

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!

Zwerfvuilactie in de omgeving van
het Bistlokaal vanaf 11.00 u.

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
gemeente 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 hongerige 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.
Nog slechts enkele plaatsen!
Breng zeker je abonnement De Lijn of
Lijnkaart mee.

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 met 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.).

Stadhuis van Veurne

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.
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.
Café De Kunstemaeker – Sreenkerke

Gezinsfietstocht en BBQ
Zaterdag 29 juni 2019
Bistlokaal
Uiterste datum inschrijving +
betaling voor de BBQ: 24 juni 2018
(22.00 u.).

Vlak voor de vakantie trekken we samen op gezinsfietstocht. We
vertrekken om 14.00 u. aan het Bistlokaal voor een tochtje van
ongeveer 25 km. Zowel jong als oud kan meefietsen.
Wie wil, kan vanaf 15.00 u. meedoen aan onze zwerfvuilactie om
de wijde omgeving van het Bistlokaal weer proper te krijgen. Wij
zorgen voor het nodige gerief. Ook kinderen kunnen meehelpen
(mits begeleid door een volwassene).
Vanaf 17.00 u. kunnen fietsers en niet-fietsers aanschuiven voor
onze gezinsbarbecue. Ook deze keer zorgen we voor een
eigenbereide BBQ en een vers groentenbuffet!
Je maakt een keuze tussen twee of drie stuks vlees/vis per
volwassene en één of twee stuks per kind jonger dan 12 jaar. Een
volwassene betaalt voor twee stuks 10 euro en voor drie stuks 14
euro. Een kind tot 12 jaar betaalt voor één stuk 3 euro en voor
twee stuks 6 euro. In de prijs zijn groenten, brood en sausjes
inbegrepen. Het dessert (pannenkoek met ijs) kost 3 euro en is
afzonderlijk te bestellen. Kinderen jonger dan 12 jaar die lid zijn
van kwb krijgen het dessert gratis.
Inschrijven en op voorhand betalen voor de BBQ is nodig. Dat doe
je bij Els Verhulst, via mail verhulstels@gmail.com of met
bijgevoegd strookje dat je aan een bestuurslid bezorgt. Vermeld
duidelijk je keuze voor de BBQ. Je inschrijving is geldig zodra je
betaling toekomt op rek.nr. BE69 7775 9709 3478 van kwb
Boechout met vermelding van ‘BBQ + aantal personen’.

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

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



Inschrijvingsstrookje BBQ – 29 juni 2019
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….………..…….
Telefoon: ………………………………………….….…... Gsm: …………….………………………………….…………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Leden kwb Boechout:  ja + aantal: …………..  neen + aantal: ……………………
Maak je keuze en vul de tabel aan met de aantallen die je wil bestellen:
NAAM
-

aantal
personen

bief
stuk

kipfilet

braadworst

scampi
brochette

zalmpapillot pannenkoek
met ijs

Volwassenen 2 stuks
Volwassenen 3 stuks
Kinderen tot 12
jaar - 1 stuk
Kinderen tot 12
jaar - 2 stuks

Volwassenen BBQ 2 stuks
Volwassenen BBQ 3 stuks
Kinderen BBQ 1 stuk
Kinderen BBQ 2 stuks
Dessert
Dessert kinderen tot 12 jaar
die lid zijn van kwb Boechout

Prijs per persoon aantal personen
10,00
14,00
3,00
6,00
3,00

Totaal
€
€
€
€
€

-

gratis
TOTAAL TE BETALEN €

-

Ik schrijf het juiste bedrag op voorhand over op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout.
Dan pas is jouw inschrijving definitief!
Strookje bezorgen tegen 24 juni 2019 (22.00 u.) bij
Els Verhulst of een van de bestuursleden (zie jaarfolder)
Of mailen naar verhulstels@gmail.com

