
 

 

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

Oktober 2021 

 Beste kwb-vrienden 
 
Oktober feestmaand, eindelijk kunnen we ons 75-jarig (+1) bestaan vieren. Je kreeg al een uitnodiging toegestuurd 
en kan alles nog eens herlezen in dit Raketje. Schrijf je tijdig in. Het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol. 
 
We verkochten 180 azalea’s voor Kom op tegen kanker in een recordtijd van twee uur. Dank voor alle steun! 
 
We zijn blij dat we drie nieuwe leden mogen verwelkomen: 1) Mariette Verwimp, ook lid van het kwb-wijveld, en via 

kwb-volleybal 2) Dennis Fordel, Kim De Weirt en dochter Nika en 3) Raf Luyten, Dominique Van Royen en dochter 

Anne-Sophie. 

Groeten van het kwb-bestuur. 
Armand, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy 

 
 
  

Zomerzoektocht - nog even 
wachten op de uitslag 

 

Onze zomerzoektocht is afgesloten. Hopelijk hebben jullie ervan 
genoten.  
 
Benieuwd naar de juiste antwoorden en de prijswinnaars? Hou dan 
de novembereditie van ons Raketje in de gaten, ga naar Facebook bij 
kwb Boechout of kijk op www.kwbboechout. 
 

Griezeltocht van zaterdag 
30 oktober t.e.m. zondag 7 
november 2021 
Vertrek aan de Bib, Jef Van Hoofplein 
 

 

 

Klaar voor een portie griezelsfeer?  

Kwb organiseert een spannende luisterwandeling met Dimitri Leue 
als verteller. De tocht loopt langs zeven borden, waar je aan de hand 
van een QR-code telkens een deel van een (gloednieuw) verhaal kan 
beluisteren. De twee verhalen, eentje voor min 10- en eentje voor 
plus 10-jarigen, werden speciaal voor kwb geschreven door auteur 
An Neven. Je kan onder meer heksje Amalia tegenkomen. Geen 
onbekende voor wie vorig jaar al de griezeltocht met het verhaal voor 
de jongsten deed. 
 
De griezeltocht is een ideale uitstap voor jong en oud. Met de 
smartphone in de hand ga je op pad voor een ingeklede wandeling 
van zo’n drie kilometer. Na elk fragment krijg je ook een leuke 
opdracht. 

De tocht is helemaal gratis. Je kan in eigen bubbel (je weet nooit wat 
COVID nog in petto heeft) en wanneer het je schikt, de wandeling 
doen.  

Plezier gegarandeerd. Je smartphone en een paar wandelschoenen, 
meer heb je hiervoor niet nodig.  
 

Wordt verwacht … 

 

 
o Koken is kinderspel: zaterdag 20 november 2021. 
o Soep op de stoep: donderdag 9 december 2021 
o Pillampentocht: zaterdag 29 januari 2022.  

http://www.kwbboechout/


 

Jubelfeest 75 (+1) jaar  
kwb Boechout  
Zaterdag 23 oktober 2021 
 
Zaal Den Boom, Boomkensstraat 
4, Vremde 

 

 

Je bent van harte uitgenodigd om het albasten jubileum van kwb 
Boechout-Vremde, een jaar later door COVID, mee te vieren! 
 
Ons feestprogramma: 

- Van 16u tot 17.30u: gratis receptie met koude en warme hapjes, 
fingerfood, cava en fruitsap in de tuin onder verlichte en 
verwarmde tenten. 

- Vanaf 18u: een Breughelbuffet. Wie daarvoor inschrijft, kan ook 
gratis van de receptie genieten vanaf 16u.  

- De volledige catering wordt verzorgd door Petrus Kok aan huis. 
- Tussendoor is er animatie voor klein en groot. 

 
Je kan kiezen om  

- énkel de receptie bij te wonen,  
- het buffet mét receptie of  
- énkel het buffet vanaf 18u.  

 
Prijs buffet:  

- 0 tot 6 jaar:  gratis,  
- 7 tot 12 jaar: € 15,  
- ouder dan 12 jaar: € 40.   

 
Als kwb-lid kan je de kortingsbon (uit de Raak van januari 2021) van € 5 
gebruiken. Vul je naam + lidnummer (zie lidkaart) in en bezorg de bon 
aan Els of breng die mee. Geldigheid van de bon werd verlengd tot 31 
december 2021. Zonder bon kan je helaas niet genieten van deze 
korting. 
 
Voor die prijs krijgt je: 

- Tomatensoep met balletjes 
- Gehaktballetjes met warme krieken 
- Zalm Belle Vue 
- Schotel gerookte zalm, heilbot en forel met garnituur 
- Witte en zwarte minibeulingen met koude en warme appelmoes 
- Gekruide warme kippenboutjes 
- Verscheidene soorten groentensla met gekookt eitje en diverse 

sauzen 
- Assortiment brood met boter 
- Dessert: rijstpap met bruine suiker (oude wijze) en 

chocolademousse 
- Koffie en assortiment thee en tot 21u all-in frisdranken, bieren, 

waters , witte, rode en rosé wijn. 
 

Schrijf je tijdig in. Het aantal plaatsen is beperkt.  
 
Geef je keuze (zie inschrijfstrook) ten laatste op 10 oktober a.s. door aan 
Els Verhulst Van Dyckstraat 92, 2640 Mortsel, 0476 97 19 08 
verhulstels@gmail.com.  
 
Betaal vooraf en bij voorkeur voor 20 oktober 2021 op rekening BE69 
7775 9709 3478 van kwb Boechout. 
 

Contact 

Armand Geysen, voorzitter 

Privacy in goeie handen: 

http://kwbboechout.be/Info.html 

Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 

0473 730 704 

Tijdens activiteiten nemen we foto’s die kunnen gebruikt worden in 
onze publicaties. Bezwaren kan je schriftelijk melden bij de voorzitter. 

mailto:verhulstels@gmail.com
http://kwbboechout.be/Info.html
mailto:armand.geysen@telenet.be


 

INSCHRIJVINGSSTROOK VIERING 75 JAAR KWB BOECHOUT 
 

Bezorgen voor 10 oktober 2021 aan Els Verhulst, Van Dyckstraat 92, 2640 Mortsel 

verhulstels@gmail.com – 0476 97 19 08 

 

Naam + voornaam: 

Straat + huisnummer: 

Postcode + Gemeente: 

 

Schrijft in  voor (keuze duidelijk aankruisen) 

 

 gratis receptie van 16u tot 17.30u met  

- Aantal volwassenen:  

- Aantal kinderen van 7 tot 12 jaar:  

- Aantal kinderen tussen 0 en 6 jaar:  

 

 buffet vanaf 18u met voorafgaande gratis receptie van 16u tot 17.30u 

- Aantal volwassenen aan €40 :  

- Aantal kinderen van 7 tot 12 jaar aan € 15 :  

- Aantal kinderen tussen 0 en 6 jaar gratis:  

 

 buffet vanaf 18u zonder receptie  
 

- Aantal volwassenen aan €40 :  

- Aantal kinderen van 7 tot 12 jaar aan €15 :  

- Aantal kinderen tussen 0 en 6 jaar gratis:  

 

 heeft een kwb kortingsbon van 5 euro en brengt die ingevuld mee (een bon per gezin) 

 

Totaal te betalen:  

 

Te betalen voor 20 oktober 2021 op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout 
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Vijf logo’s in 75 jaar 

 


