
 

 

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

Juni 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 
We kunnen er niet onder uit en je hebt het vast ook al gemerkt: de nieuwe Europese privacywetgeving is van kracht sinds 
25 mei 2018. Ook kwb Boechout heeft een privacyverklaring opgemaakt en afspraken gemaakt om jouw 
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.  
 
 

  

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Actie Proper - Mooimakers  
30 juni 2018 en 21 september 2018 

 

Kwb en zwerfvuil, dat gaat niet goed samen. Daarom organiseren 
we drie zwerfvuilacties in 2018. In de brede omgeving van het 
Bistlokaal moet alle zwerfvuil eraan geloven.  

Tijdens de paaseierentocht werd het centrum van Boechout al 
plichtsgetrouw proper gemaakt onder het toeziend oog van de 
paashaas. We gaan ook aan de slag tijdens onze gezinsbarbecue en 
op het geefplein. Kom gerust een handje helpen. Wij zorgen voor 
het juiste gerief en veel vuilniszakken. De gemeente haalt telkens 
de volle vuilniszakken op. En de buurt blinkt weer! 

Velt-ecotuindag op het Wijveld 
Zondag 3 juni 2018 
10.00 u. - 18.00  u.  
Eggerseelstraat 63 
 

 
 

Kom binnen, beleef en geniet! Dat is het motto van de 
ecotuindagen van Velt.  
 
Op zondag 3 juni 2018 stellen we het kwb-Wijveld open voor alle 
tuinliefhebbers. Met 35 gezinnen werken we aan een 
gemeenschappelijke moestuin, die intussen zo’n 7500 m² groot is, 
en dat op een ecologische wijze en zonder pesticiden. Op de 
ruimte errond  (zo’n 3500 m²) hebben we bessenstruiken, 
fruitboompjes, (snoep)hagen en een voedselrand aangelegd.  
 
We ontvangen je graag om een kijkje te komen nemen en wat 
uitleg te krijgen over ons ‘ecoparadijsje’. 
 
Wil je ook andere ecotuinen in de buurt bezoeken, neem dan een 
kijkje op http://www.velt.nu/ecotuindagen.  

Onze privacyverklaring vind je op 
www.kwbboechout.be/info. 

Het is stilaan tijd om in te schrijven voor 
onze gezinsfietstocht en BBQ, 
gecombineerd met een korte 
zwerfvuilactie in de omgeving van het 
Bistlokaal 

http://www.velt.nu/ecotuindagen
http://www.velt.be/sites/files/foto_wijveld_drankje.jpg
http://www.kwbboechout.be/


 

Gezinsfietstocht en BBQ 
Zaterdag 30 juni 2018 
14u fietsen 
15u operatie proper 
17u BBQ 
 
Uiterste datum inschrijving + betaling 
voor de BBQ: 25 juni 2018 (22.00 u.). 
 
Met onze fietskilometers steunen we de 
Cleane kleren-actie van 
Wereldsolidariteit. En we doen mee met 
Operatie Proper! 
 
 

 
 

 

Vlak voor de zomervakantie trekken we er nog eens samen op uit 
voor onze 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 15u 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). 
 
Na de fietstocht of mooimakersactie kan je aanschuiven voor een 
gezellige barbecue. 
 
Ook deze keer zorgen we met enkele kwb’ers voor een 
eigenbereide BBQ en een vers groentenbuffet! Vanaf 17.00 u. 
ben je welkom voor onze gezinsbarbecue.  
Je maakt een keuze tussen twee of drie stuks vlees/vis per 
volwassene en één of twee stuks per kind jonger dan 12 jaar. 
Groenten, brood en sausjes zijn inbegrepen. 
Prijs: volwassene twee stuks 10 euro en drie stuks 14 euro; kind 
tot 12 jaar één stuk 3 euro en twee stuks 6 euro. 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 is nodig. Dat doe je bij Els 
Verhulst, via mail verhulstels@gmail.com of met bijgevoegd 
strookje. 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’.  

 
Zomeravondfietstochten 
Woensdag 4 juli 2018 en 
Donderdag 2 augustus 2018 
Om 19.00 u. aan Bistlokaal 
 
i.s.m. Pasar Boechout 
 

    

 
Wat is er heerlijker dan er op een lange zomeravond met de fiets 
op uit te trekken met een groepje (kwb-)vrienden? Onze 
zomeravondfietstochten van 20 à 25 km lopen langs rustige 
wegen. We vertrekken telkens om 19u aan het Bistlokaal. Na een 
verkwikkend terrasje fietsen we terug zodat we rond 21u15 à 
21u30 weer in Boechout zijn.  
 
Deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Gewoon zorgen dat je op tijd bent aan de startplaats.  
 
Opgelet, bij slecht weer gaat de fietstocht niet door! 

Najaar 2018 
 
Binnenkort mag je onze nieuwe folder 
voor september-december verwachten.  

Om alvast goesting te krijgen, een voorsmaakje: 

 16 september: Azaleaverkoop ten voordele van Kom op 
tegen kanker 

 22 september: Geefplein 

 29 september: Touwenparcours 

 18 oktober: Infoavond over Alles begint met water 

 9 november: Bezoek aan Poverello 

 24 november: Bezoek aan de Wintertuin in Onze-Lieve-
Vrouw-Waver 

 8 december: Soep-op-de-stoep ten voordele van 
Welzijnszorg 

mailto:verhulstels@gmail.com
https://pixabay.com/nl/probleem-oplossing-help-3303396/
https://www.bing.com/images/search?q=fietsen+in+groep+afbeelding&view=detailv2&qpvt=fietsen+in+groep+afbeelding&id=AD0ECD96745EA53B5F75CEE65C144F47B65B8D23&selectedIndex=9&ccid=TiGUan8E&simid=607991336631143247&thid=OIP.M4e21946a7f047a300c84f8300f6f1befo0


 

Privacyverklaring leden  

Je kan onze privacyverklaring altijd 
raadplegen op 
www.kwbboechout.be/info 

 

 

 

 

Kwb Boechout-Vremde bewaart enkel de gegevens die ze van jou 
ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, 
geboortedatum, geslacht, contactgegevens die je doorgaf). Deze 
gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb 
vzw, U. Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden 
door kwb Boechout tot maximum 5 jaar na het stoppen van het 
lidmaatschap bewaard. 

De gegevens worden gebruikt voor: 

 De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw - 
Brussel); 

 Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor 
de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling 
‘Raketje’, ledenvoordelen en mededelingen; 

 De ontplooiing van onze werking als socio-culturele 
vereniging; 

 De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw - 
Brussel). 

Als je je gegevens wil inkijken, kan dit online via 

www.kwb.be/mijngegevens. Hoe werkt het?  

 Je moet lidnummer en mailadres opgeven. Als die in 
Korpus steken, ontvang je de inloggegevens in je mailbox. 
Met die gegevens kan je inloggen in Korpus en je eigen 
gegevens bekijken. Wil je iets laten wijzigen, stuur dan een 
mail naar armand.geysen@telenet.be. 

 Wie zijn of haar lidnummer of mailadres niet kent, wordt 
op de inlogpagina doorverwezen naar kwb-nationaal. 

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. Sta je 
op een foto en je ziet die liever verwijderd? Geef ons dan een 
seintje! Lees ook onze privacyverklaring op www.kwbboechout.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwb.be/mijngegevens
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


 

 

Inschrijvingsstrookje BBQ – 30 juni 2018 
 

 
Ik schrijf mij in met …………. volwassene(n) en …………. kind(eren) 
 
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 

person

en 

biefstuk kippen-

filet 

braad-

worst 

scampi 

brochette 

zalm-

papillot 

pannen-

koek 

met ijs  

- Volw. 2 stuks        

- Volw. 3 stuks        

- Kind < 12 j. 1 stuk        

- Kind < 12 j. 2 stuks        

 
En betaal hierbij op voorhand  
 

Prijs per persoon aantal personen Totaal

Volwassenen BBQ 2 stuks 10,00                        -€                    

Volwassenen BBQ 3 stuks 14,00                        -€                    

Kinderen BBQ 1 stuk 3,00                           -€                    

Kinderen BBQ 2 stuks 6,00                           -€                    

Dessert 3,00                           -€                    

Dessert kinderen tot 12 jaar die 

lid zijn van kwb Boechout gratis

TOTAAL TE BETALEN -€                     

 
Ik schrijf het juiste bedrag over op rekening BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout.  
Dan pas is jouw inschrijving definitief! 
 

Strookje bezorgen voor 25 juni 2018 (22.00 u.) bij  
Els Verhulst of een van de bestuursleden (zie jaarfolder) 
Of mailen naar verhulstels@gmail.com 


