
 

 

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

Juli-augustus 2018 
 

Beste kwb-vrienden 
 

De zomervakantie is begonnen, tijd om te gaan zonnen of een spannend avontuur te beleven in de natuur. Op 

een mooie zomeravond met je vrienden gaan fietsen in de buurt. Samen de fotozoektocht van Pasar beleven. 

Een glas wijn of frisse pint drinken in eigen tuin. Het maakt niet uit als de vakantie maar een verademing is voor 

lichaam en geest vol zonnige kleuren en smakelijke geuren.   

 

Groeten van het kwb-bestuur 

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

Onze folder september – 
december 2018 is er!  

We zorgen komend najaar weer voor een bruisende buurt met 
voor elk wat wils. Neem een kijkje en noteer jouw favoriete 
activiteiten alvast in je agenda! 
 
Meer details vind je vanaf september in ons Raketje. 

Fietsfotozoektocht ‘Pak je tijd’ 
Van 1 juli tot 31 augustus 2018  
Een organisatie van Pasar 
Boechout-Vremde 
 
Meer info bij Bruno Minnebach, 03 455 
78 26 of bruno.minnebach@telenet.be 

 

Dit jaar staat de zoektocht van Pasar Boechout-Vremde in het 
teken van ‘Pak Je Tijd’ plekjes. We gaan langs mooie, rustige en 
minder rustige plaatsen die voor ieder van jullie eventueel 
een  ‘Pak Je Tijd’ plekje kan zijn. Waar je tot rust kan komen, 
genieten, picknicken, mensen ontmoeten. Of gewoon de batterijen 
opladen. Je kan jouw favoriete plekje aanduiden op het 
deelnemingsformulier. 
 
Deelnemingsprijs 5 euro. 
 

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! 

FIJNE VAKANTIE! 

 
We verlaten even ons vertrouwde nest ...  
 

Tot in september! 
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Azaleaverkoop voor Kom op tegen 
kanker 
Zondag 16 september 2018 
vanaf 8.00 u.  
aan bakkerij Sint-Jozef  

 

Kwb Boechout-Vremde steunt al enkele jaren, samen met 
Ziekenzorg en de gemeente Boechout de actie Kom op tegen 
kanker door mee te werken aan de verkoop van azalea's. Ook 
dit jaar vind je onze stand aan bakkerij Sint-Jozef, Heuvelstraat 
vanaf 8u30 en tot zolang we plantjes in voorraad hebben. Onze 
vrijwilligers bieden een azaleaplantje aan voor 7 euro. Dit jaar 
zullen enthousiaste actievoerders al voor de 24ste keer over 
heel Vlaanderen meer dan 260.000 plantjes verkopen.  

Doe mee en koop ook een azalea! Je steun is meer dan 
welkom! 7 euro in een azalea steken, dat brengt op! Met de 
opbrengst financiert Kom op tegen Kanker heel wat initiatieven 
voor kankerpatiënten en verleent het steun aan het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Kwb-geefplein  
aan het Bistlokaal 
 
Zaterdag  22 september 2018 
12.30 u tot 16.00 u. 
 
 
Goederen kunnen aangeboden 
worden vanaf 11.00u. 
 

 
 

Heb je zin om als vrijwilliger mee te helpen 
bij de organisatie van het geefplein in 
Boechout , geef dan een seintje aan Koen, 
0478 96 00 10, koensteel@hotmail.com  

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 is dat 
helemaal voor jou. Neem het 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. Het geeft een fantastisch gevoel. Het doet een beetje dromen. 
Het belooft iets over een betere toekomst. 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. Misschien heb je niet direct 
spullen om weg te geven, maar kan je de bezoekers verrassen met 
je kookkunsten: quiche, cupcakes, zelf gebrouwen drankjes, 
confituur,... Wij voorzien een Geeftafel waarop je al de heerlijke 
proevertjes kunt aanbieden. Gratis uiteraard!  
 
En je kan gezellig blijven babbelen terwijl je van een drankje 
geniet! 

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. 
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