
 

 

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

Maart 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 
Onze activiteiten brachten ons ook deze maand een paar nieuwe leden. Welkom aan Vincent Verbiest en aan Kurt en 
Karolien Benoot-Van Den Eynde, Floris en Astrid. 

 
 

  

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Baas over je blaas 
Donderdag 15 maart 2018  
14 u. - Bistlokaal 
Een organisatie van KVLV 
 

 

Incontinentie: het blijft een taboe onder vrouwen. En toch 
beheerst incontinentie het leven van 1 op 5 vrouwen. Ze durven 
niet gaan sporten, komen niet meer zo veel buiten en hebben 
minder sociale contacten, en dat allemaal uit schrik voor 
ongelukjes. Gelukkig is er in veel gevallen een mogelijkheid om de 
klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. 

Ontdek tijdens deze infosessie, georganiseerd door KVLV en geleid 
door Muriëlle Spooren, wat je eraan kan doen. 
 
Prijs: 4 euro. 
Info : Mariette 03 289 69 63 of mariette.vdv@telenet.be. 
 

8ste Café Mangé  
Vrijdag 16 maart 2018 
Zaal De Sneppe, 
Vremdesesteenweg 224 
 
Ten voordele van onze partners in 
Bocanegra, Peru 
 
Heb je vervoer nodig? Laat het voor 13 maart 
2018 weten aan Patrick op 0479 99 08 13 of 
bourgeois.patrick@telenet.be   

Kwb Boechout is sinds 2010 partner van het wijkcomité van 
Bocanegra.  Wij steunen hun strijd tegen armoede en corruptie. 
Op voorstel van de kwb kende de gemeente Boechout eind 2017 
een subsidie van € 4.625 toe. Ook de volledige opbrengst van het 
8ste Café Mangé gaat naar Bocanegra. Die centen dienen om drie 
doelen te realiseren: 

1. Het verder uitbouwen van de Dienst Gezinshulp. 
2. Het organiseren van een vormingsschool voor iedereen 

die zich in de wijk engageert.  
3. Het oprichten van twee nieuwe gemeenschapsbankjes. 

De leden krijgen er goedkope leningen voor initiatieven 
waarmee ze zelf een inkomen kunnen verwerven.  

 
We verwennen jullie met een uitgebreid buffet met soep, twee 
hoofdgerechten, een vegetarische schotel, een groentecarroussel, 
rijst, bonen, linzen, … en een waaier aan desserten. 
 

De weergoden hadden lelijk huis gehouden in het bos 
van Moretus: onze pillampentocht werd wellicht de 
slijkerigste ooit! Maar ondanks het natte weer in de 
namiddag en de vele zieken daagden 287 nieuwsgierige 
en later zeer enthousiaste deelnemers op. Het spektakel 
kon beginnen … maar alleen dank zij een 70-tal 
vrijwilligers, de boswachter en de graaf en gravin van 
Moretus die zich allen van hun beste kant lieten zien. 
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Aperitief met vrije 
bijdrage voor 
Wereldsolidariteit 
 
 
 
 

 
 Evila en Edi van het Wijkcomité 
 

 
Dit festijn gaat door in zaal De Sneppe in twee shiften: 

- De eerste shift start tussen 17 en 17u30. Het restaurant 
is gereserveerd tot 19u15, daarna is er plaats in de 
nababbelhoek. 

- De tweede shift start vanaf 19.u30 tot 20u30. Je kan 
langer blijven tafelen. 

 
Prijs: 

- Vanaf 12 jaar: 18 euro voor shift 1 en 20 euro shift 2.  
- Tussen 6 en 11 jaar: 8 euro en jonger dan 6 gratis.  
- Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.  
- Voor het aperitief vragen we een vrije bijdrage voor 

Wereldsolidariteit.  
 
Inschrijven kan tot dinsdag 13 maart 2018 om 22 u:  

- mail naar verhulstels@gmail.com    
- of bezorg het invulstrookje bij een kwb-bestuurslid. 
- vermeld je naam en telefoonnummer en laat weten met 

hoeveel je komt eten (van 12 en ouder, van 6 tot en met 
11, en van jonger dan 6) en met wie je graag aan tafel wil 
zitten.  

- vermeld ook de shift van jouw keuze  
Je inschrijving is pas definitief nadat Els ze bevestigd heeft én jij 
daarna binnen de drie dagen het juiste bedrag overgeschreven 
hebt op  rek.nr. BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout met 
vermelding van Café Mangé + naam waarop ingeschreven werd. 

Van pallet tot meubel 
Zaterdag 24 maart 2018 
10u – Wijveld 
Eggerseelstraat 58 
 

 
 

We organiseren een workshop onder leiding van enkele 
handige Harry’s. Samen creëren we vanuit zwerfhout / 
steigerhout / palletten nieuwe dingen. Meubels, banken, 
bloembakken: alles is mogelijk. Een ideale activiteit om samen 
nieuwe spullen te maken voor je terras, je tuin of om in een 
wijk te plaatsen zodat iedereen er van kan genieten.  

Wil je het zelf meemaken? Kom naar het Wijveld en breng 
werkhandschoenen, een zaag en een hamer mee. Trek ook 
stevig schoeisel aan. Kwb zorgt voor palletten. 

Prijs: leden kwb: gratis, niet-leden 2 euro (verzekering). 
Inschrijven bij Koen, 0478 96 00 10 of koensteel@hotmail.com. 
En op voorhand betalen op rekening BE69 7775 9709 3478 van 
kwb Boechout. 

Paaseierentocht 
Maandag 2 april 2018 
Vertrek tussen 10u en 11u 
Bistlokaal, Boechout 
 

De paaseierentocht is fun voor jong en oud! Om samen met de  
paashaas op tocht te gaan, kom je op paasmaandag tussen 10 en 
11 u. naar het Bistlokaal in Boechout 
 
Wat valt er te beleven? De paaseierentocht is eerst en vooral 
een plezante speurtocht met spelletjes voor alle kinderen. Je 
vertrekt aan het Bistlokaal met je gezin en je vriendjes. Je volgt 
een traject van een drietal km dat ook toegankelijk is voor 
kinderwagens. Onderweg kan je plezierige activiteiten doen 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.  
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Prijs: kinderen tot 12 jaar van kwb-leden 2 euro, kinderen tot 12 
jaar niet-leden 4 euro, volwassen leden 0,50 euro  en volwassen 
niet-leden 1 euro. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 28 maart 2018 bij Marion: 

 Door je eerst aan te melden via 
marion.ghysebrechts@telenet.be  
of sms op 0485-57 46 17.  

 Je inschrijving is pas geldig na bevestiging door Marion en  
na betaling van het verschuldigde bedrag.  

Je schrijft 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. 

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 
 

Repaircafé 
Zaterdag 21 april 2018 vanaf 13 u. 
Theaterzaal Vooruit - Boechout 
 
Medewerkers gezocht 
Contacteer 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. 
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Kwb-Wijveld 2018: er kunnen nog 
enkele gezinnen bij.  
 
Heb je interesse, contacteer Koen op 
0478 96 00 10 of 
koensteel@hotmail.com  
 

 

Het kwb-Wijveld is een ecologische samentuin die bestaat uit een 
moestuinblad, een akkergedeelte en een voedselbosrand. Het  is 
een samentuin waar de velden gemeenschappelijk zijn en dus 
samen bewerkt worden.  We zijn nu al met 32 gezinnen maar er 
kunnen er nog enkele bij. 

Het lidgeld bedraagt 70 euro voor een gezin en 60 euro voor een 
alleenstaande. Kwb-leden krijgen 15 euro korting. Wie interesse 
heeft om mee te doen, contacteert eerst Koen voor meer info. Wie 
daarna lid wil worden, schrijft het juiste bedrag over op rekening 
BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout met vermelding van 
WIJVELD, naam en voornaam, bedrag en eventueel lidnummer 
kwb. Wie lidgeld betaalt, verklaart zich meteen akkoord met het 
samentuinreglement.  

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. 

 
 
                                    

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR HET 8ste CAFE MANGE OP VRIJDAG 16 MAART 2018 - SNEPPENBOS 

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 maart 2018 om 22u. Als een shift volzet is, wordt vroeger afgesloten. 
JA, ik schrijf in voor het Café Mangé van 16 maart 2018 

Naam: ……………………………………………        

Telefoon: ………………….…….   of  Gsm: …………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal personen van 12 en ouder 1e shift  ………….. x  € 18 =  € ……….. 
Aantal personen van 12 en ouder 2e shift  ………….. x  € 20 =  € ……….. 
Aantal kinderen van 6 tot 11 jaar   ………….. x  €   8 =           € ……….. 
Aantal kinderen beneden de 6 jaar   ………….. x €    0 = €         0      
        Totaal =           € ……….. 
Na bevestiging door Els, schrijf ik dit bedrag binnen de drie dagen over op rekeningnummer BE69 7775 9709 3478 van 
kwb Boechout.  Pas na betaling is mijn inschrijving definitief! 
 
O Wij komen graag eten tussen 17.00 en 17.30 u 
O Wij komen graag eten tussen 19.30 en 20.30u  
O Ik wens gebruik te maken van vervoer met ……………….personen 
 O  vervoer om 16.45 u  

 O  vervoer om 19.15 u  

We zitten graag aan tafel met de familie …………………………………………… 

Dit strookje afgeven aan een van de kwb-bestuursleden (zie jaarfolder of website kwbboechout.be) 
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