
 

 

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

November 2017 
 

Beste kwb-vrienden 
 
We verwelkomen opnieuw een paar nieuwe leden: Leo en Monique Van Camp-Van Achteren en Lut Steel worden 
van harte welkom geheten in onze bruisende vereniging. Het Bistlokaal was op 21 oktober gezellig gevuld met 
ouders en kinderen en twee groepjes van de KSA die mee kwamen doen op onze spelletjesnamiddag. 

 

 
Groeten van het kwb-bestuur 

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

Sluit ook in 2018  
opnieuw aan bij kwb! 

Schrijf het lidgeld van 30 euro 
over voor 1 december 2017! 
 

 

De bijdragevernieuwing voor 2018 komt er stilaan weer aan. Bij 
kwb leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten. 
Daar bovenop geniet je bij tal van partnerbedrijven mooie 
kortingen. 

Schrijf  tegen  uiterlijk 1 december 2017 het lidgeld van 30 euro 
over op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout-Vremde met 
vermelding ‘lidgeld 2018’. 

 
Tip: zet je overschrijving nu al klaar met een memodatum. Zo 
vergeet je niet om tijdig je bijdrage te vernieuwen. 

Samhain – spoken en geesten 
Zaterdag 4 november 2017 vanaf 
19 u. 
 

Een organisatie van Kwb Creatief 
Wommelgem met medewerking van 

Kwb Boechout 

 

Griezelen in het Fort van Wommelgem. Spoken en geesten zullen 
er alvast zijn. Durf jij de wandeling aan?  

Kwb Creatief Wommelgem organiseert de (sfeervolle) griezeltocht. 
En kwb Boechout doet mee. Armand speelt een hoofdrol. Dorine, 
Els en Patrick werken ook mee. 

Vertrek in groep vanaf 19u – max. 15 personen per groep.  

Plaats van vertrek: Feestzaal Fort 2, Fort 2 straat, Wommelgem 
Frietkraam aanwezig. 

Prijs (drankje inbegrepen):  
- leden kwb: 7 euro 
- niet-leden 11 euro 

Inschrijven via mail: inschrijvingen@kwb-creatief.be. 

 

Heb jij je lidmaatschap al vernieuwd? Doe het dan nu 
meteen. Voor 30 euro is het hele gezin lid. 
 
Schrijf  tegen uiterlijk 1 december 2017  
het lidgeld over op BE69 7775 9709 3478 van kwb 
Boechout-Vremde met vermelding ‘lidgeld 2018’. 

mailto:inschrijvingen@kwb-creatief.be


 

 

Ken je gemeente 
Wandeling  
 
Zondag 5 november 2017  
om 14.00 u. verzamelen op het  
Jef Van Hoofplein 
 

 
 

Ken jij Boechout? Je kent de straten maar weet je ook wat daar 
vroeger stond. We maken samen met François Haverals, voorzitter 
van Het Speelhof, heemkundige kring Boechout-Vremde,  een  
historische wandeling door onze gemeente.  
Heb jij interesse in de geschiedenis van Boechout, laat je dan mee 
op sleeptouw nemen door de straten,  luister naar de 
dorpsverhalen en verneem meer over gebouwen van vroeger en 
nu. Op www.hetspeelhof.be vind je alvast een groot aantal 
zichtkaarten en foto’s.  
 
Een heel pak dorpsgeschiedenis wijzer, sluiten we rond 17.00 u. af. 

Prijs: 

 Gratis voor leden kwb, 

 2 euro p.p. voor niet-leden (ter plaatse betalen).  

Aanmelden is nodig en kan tot 3 november 2017: 

 bij Patrick via mail bourgeois.patrick@telenet.be of sms 
op 0479-990 813 met vermelding van het aantal 
deelnemers. 

Gezocht! 
Bessenstruiken en fruitboompjes 
voor het kwb-Wijveld 
 
Op zaterdag 18 november en zaterdag 9 
december organiseren we een 
gemeenschappelijke werkdag om die 
lekkere bessen- en boompjesrand op en 
rond ons Wijveld aan te planten. Breng 
je stekken en scheuten mee! We starten 
telkens om 10 u! Zin om mee te doen? 
Je bent helemaal welkom. 

 

Tussen de Eggerseelstraat en de Lispersteenweg is een boeiend 
experiment aan de gang. Een dertigtal gezinnen zijn er op initiatief 
van kwb gestart met een gemeenschappelijke moestuin die 
intussen zo’n 8000 m² groot is. Op de ruimte die nu nog vrij is (zo’n 
3000 m²) willen ze graag bessenstruiken, fruitboompjes en 
(snoep)hagen aanplanten.  

Kan jij ons helpen?  

In jouw tuin staat misschien een plant, een struik of een boompje 
waarvan wij een stek of een scheut  goed kunnen gebruiken. Met 
‘stekken, scheuren en afleggen’  is heel veel mogelijk. Delen om te 
vermenigvuldigen. Zoiets. Weet je niet precies hoe dat in zijn werk 
gaat, dan vind je op deze webpagina alle basisinformatie 
https://www.facebook.com/KWBWijveld/ 

Welke planten? 

- Rode en witte bessen 
- Zwarte bes (cassisbes) 
- Kruisbessen 
- Frambozen 
- Braambes 
- Japanse wijnbes, loganbes, jostabes… 
- Pitfruit en steenfruit: appel, peer, pruim, kers, … 
- Hazelaar, rozebottel, lijsterbes, meidoorn, 

krentenboom, … 

We komen de stekken of scheuten bij jou thuis ophalen (mail 
koensteel@hotmail.com of bel 0478-96 00 10).  Je kan ze ook elke 
zaterdag- of zondagvoormiddag tussen 10 en 12 u naar het Wijveld 
brengen en meteen een kijkje komen nemen.  

Bij het kwb-Wijveld kan iedereen aansluiten. Je betaalt lidgeld en 
je werkt volgens jouw mogelijkheden mee op het veld.  De 
Wijvelders zijn tussen de 17 en de 70 jaar jong. En de kinderen 
doen mee.   

http://www.hetspeelhof.be/
mailto:bourgeois.patrick@telenet.be
https://www.facebook.com/KWBWijveld/
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Soep op de stoep 
Zaterdag 16 december 2017 
(opgelet andere datum dan in jaarfolder!) 
vanaf 11u  

(en zolang de voorraad strekt) 

 
Parking Delhaize Boechout  
(zijde Bistweg) 
 
Ten voordele van lokale 
armoedeprojecten van Welzijnszorg 

 

 

Het wordt alweer wat donkerder en kouder. Stillaan tijd dus voor 
onze jaarlijkse Soep op de stoep-actie. Op 16 december 2017 halen 
we de pollepels boven in de strijd tegen armoede. Niemand kiest 
voor een toekomst in armoede, niet voor zichzelf noch voor zijn 
kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 op 7 mensen in ons land 
leeft in armoede. Durven zij dromen van een betere toekomst? 
Vooral op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid stelt 
Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen 
ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk 
hebben. 
 
Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel 
moeite kost. Dat is de basis van ‘Soep op de Stoep’.  Je kan ter 
plaatse van een beker soep genieten of je neemt een emmertje 
met een liter soep mee naar huis.  
 
Welzijnszorg voert al jaren campagne tegen armoede, daarom 
hopen we ook dat jij meedoet  aan onze jaarlijkse ‘Soep op de 
Stoep’-actie. Het ingezamelde geld dient om de lokale 
armoedeprojecten van Welzijnszorg te ondersteunen.  
 

Worstenbroodavond 
Vrijdag 5 januari 2018 om 19u 
Gildenhuis, Boechout 
 

 

We zetten het nieuwe jaar in met een portie amusement en met 
ovenverse worstenbroden en appelbollen. Voor de nodige klank 
en kleur zorgt de muziekgroep Hero.  Zij zorgen voor een 
aangenaam geluidsniveau en voor de klassieke meezingers. Smeer 
alvast je stembanden en oefen je danspasjes nog maar eens.  
 
Je kan inschrijven t.e.m. 2  januari 2018 (12u) met onderstaand 
formulier bij Els Verhulst, 0476-97 19 08 of via mail 
verhulstels@gmail.com. Of bij een van de bestuursleden. Betalen 
op voorhand is verplicht, 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 bedraagt 14,00 euro per persoon voor kwb-leden en 17,00 
euro per persoon voor een niet-lid. Voor die prijs krijg je een 
worstenbrood en/of een appelbol (max 2 stuks per persoon), 
koffie of thee en een gezellige avond met muzikaal optreden van 
het groepje HERO. 
 

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

In ons volgende Raketje meer nieuws en de mogelijkheid om je 
snel in te schrijven voor onze topactiviteit! 
 
Noteer alvast de datum.  
 
De rest verklappen we volgende keer! 

mailto:verhulstels@gmail.com
http://www.welzijnszorg.be/


 

Heistse operette 
De vogelhandelaar van Carl Zeller 
 
Zaterdag 10 februari 2018 om 15u 
Heist-op-den-Berg  
Cultuurcentrum Zwaneberg 
 

 

Het Vlaams Muziek Teater brengt deze succesoperette op de 
planken. Deze sprankelende operette met bekende melodieën als 
“Ich bin die Christel von der Post” en “Schenkt man sich Rosen in 
Tirol” zullen je nog dagenlang doen neuriën. 

De keurvorst beveelt Baron Weps een jachtpartij te organiseren. 
Maar Weps komt tot de ontdekking dat de boeren alle wilde 
zwijnen gestroopt hebben. Hij is bereid dit door de vingers te zien 
maar dat kost de boeren een flinke som geld. Voor de jacht zullen 
tamme zwijnen worden gebruikt! Weps kan het geld goed 
gebruiken want hij moet voor de zoveelste keer de schulden van 
zijn neef Stanislaus betalen. Als de keurvorst de jachtpartij 
afgelast, neemt Weps het besluit om zijn geld niet mis te lopen. De 
jachtpartij zal gewoon doorgaan. Stanislaus moet dan de rol van 
keurvorst op zich nemen. De vogelhandelaar Adam uit Tirol wil 
met Christel trouwen, de vrouwelijke postbode, maar dat is geen 
reden voor hem om niet met een aardig boerenmeisje te flirten. 
Natuurlijk weet hij niet dat zij de keurvorstin Marie is, die 
vermoedt dat haar man een slippertje maakt en hem daarbij wil 
betrappen. Christel stelt Adam voor om bij de keurvorst naar een 
goede betrekking te solliciteren. Adam is niet erg enthousiast want 
hij kent de reputatie van de keurvorst op het punt van vrouwen. 
Maar Christel gaat toch naar de keurvorst toe, in werkelijkheid dus 
Stanislaus. Adam wordt hier zo kwaad om dat hij niets meer van 
haar wil weten. Voor hem staat het nu vast dat het ‘boerenmeisje’ 
dan zijn bruid moet worden. Intussen denkt de keurvorstin dat 
Christel inderdaad met haar echtgenoot samen is geweest. In het 
zomerpaleis van de keurvorst valt Stanislaus door de mand. Adam 
eist van hem dat hij met Christel trouwt, omdat hij er zeker van is 
dat zij door hem is verleid. Als het hem later duidelijk wordt dat er 
tussen hen niets is voorgevallen, en wanneer hij er bovendien 
achter komt wie het ‘boerenmeisje’ in werkelijkheid is, verzoent hij 
zich met Christel. 

Prijs: 25 euro p.p. Voor die prijs krijg je een mooie parterre plaats. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Francine, Hovesesteenweg 54 
te 2530 Boechout, 03-455 16 37. Betalen bij bestelling door 
overschrijving op rekening BE62 7895 7644 6261 op naam van 
Leys–Verhoeven of bij afhaling bij Francine. 
 

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. 

 
 

mailto:armand.geysen@telenet.be
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.uitvaartdekker.nl/8/9/contact/&ei=zPoJU-b9HYOb0AXAgYFg&usg=AFQjCNE8Aq3FeH_FPmPkXE9a-ES7aap1EA&bvm=bv.61725948,d.d2k

