Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind

Boechout – Vremde
Februari 2021

Beste kwb-vrienden
Volhouden, volhouden en volhouden, dat is nog altijd de boodschap. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken
blijven zitten. We hebben alweer een nieuwe coronaveilige zoektocht in de pijplijn zitten. Dit keer speelt de
paashaas de hoofdrol.
Onze vereniging wordt weer verrijkt met een paar nieuwe leden. Antony Samson en Annelies Verspeelt met de
kinderen Otto-Jan en Suzanne en Oswald en Rita Mollet-Lissens wensen we alvast veel plezier met kwb!
Groeten van het kwb-bestuur.
Armand, Brigitte, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy

Activiteitenbon blijft hele jaar geldig!

In de Raak van januari vond je een bon. Hopelijk heb je die
uitgeknipt want daarmee krijg je 5 euro korting op een activiteit
tussen 1 januari en 31 december 2021.
Zomaar, omdat 2020 voor iedereen een lastig jaar geweest is.
Infoavond, uitstap, kookles, spelactiviteit: jij kiest!
Voorlopig organiseren we nog geen betalende activiteiten. Hou
je bon dus nog even bij.

Kwb Wijveld - ecologische samentuin
Nieuwe leden welkom!

Ons eerste “gemeenschappelijk” werkmoment zit er al op. En
we zijn er meteen stevig ingevlogen. Alhoewel, corona zorgde
er opnieuw voor dat er van samenwerken weinig sprake kon
zijn. Niettemin wordt gestaag verder gewerkt in onze grote
samentuin. Voorlopig nog met typische winteractiviteiten zoals
snoeien, opruimen, plannen maken maar binnenkort komt
daar verandering in.
Heb jij ook zin om mee te doen? Meld je dan aan bij Koen 0478
96 00 10 of bij Dorine 0478 58 19 68.
Het lidgeld van het Wijveld bedraagt voor 2021:
- € 60 voor een gezin aangesloten bij kwb,
- € 50 voor een alleenstaande aangesloten bij kwb,
- € 75 voor een gezin niet aangesloten bij kwb,
- € 65 voor een alleenstaande niet aangesloten bij kwb.
Schrijf je Wijveld-lidgeld over op BE69 7775 9709 3478 van kwb
Boechout-Vremde, met vermelding van WIJVELD en naam en
voornaam.

Griezeltocht - Veilig in eigen bubbel
13 tot 21 februari 2021
Vertrek aan Sportpark Sneppenbos

Een coronaveilige tocht om in eigen bubbel (max. 4 volwassenen
en kinderen – 12 jaar) te wandelen. Je kiest zelf wanneer je in de
krokusvakantie aan de tocht wil deelnemen. De route (4 km) loopt
voornamelijk door de Schaliehoevewijk.
Onderweg kom je zeven borden met QR-codes tegen. Als je die
codes scant, hoor je telkens een fragment van een griezelverhaal.
Je kan kiezen uit twee verschillende verhalen: eentje voor min 10jarigen en eentje voor plus 10-jarigen. Op het einde van de tocht
heb je één of twee verhalen gehoord. Leuk weetje: zanger Bent
Van Looy sprak de verhalen op een geanimeerde wijze in.
Praktisch:
- Start aan fiets - wandelweg vóór de ingang van Sportpark
Sneppenbos, Vremdesesteenweg 224 te Boechout.
- Volledig gratis,
- Aangepast verhaal volgens leeftijd (- 10 jaar of + 10 jaar),
- Nodig: smartphone, pen en papier voor de opdrachten,
- Aan te raden: wandelschoenen.
Tot slot: neem een leuke foto en stuur die door naar
sven.bossaerts@telenet.be. Of post de foto op sociale media
met #kwb!
Hou je aan de coronamaatregelen!

De paashaas is verdwenen!
Knotsgekke zoektocht naar de
paashaas.

Oh nee, de paashaas is verdwenen. Niemand weet waar hij is.
Maar we gaan hem zoeken! Ga je mee op onderzoek? Volledig
coronaveilig want je kan de tocht in eigen bubbel doen.
‘De paashaas is verdwenen’ is een hele leuke activiteit voor
gezinnen. Aan de hand van borden leg je een wandeltocht van
maximaal 5 km af. Op de borden kan je kiezen tussen twee QRcodes, met telkens een aangepast verhaal volgens leeftijd van de
kinderen (-8 en +8 jaar). Als je die scant, krijg je een fragment van
een knotsgek paashaasverhaal te horen en een leuke opdracht.
Op het einde van de tocht heb je heel het verhaal beluisterd.
De verhalen zijn speciaal voor kwb geschreven door An Neven en
ingesproken door een bekende verteller. Wie? Dat onthullen we
volgende keer.
Oh ja, we kunnen je nog verklappen dat de paashaas al ergens in
Boechout Zuiderdal en de Vogeltjeswijk is gesignaleerd.
Maar je kan hem pas gaan zoeken tijdens de paasvakantie (van 3
tot en met 18 april 2021 als corona hier geen stokje voor steekt).

Wie heeft interesse voor het volgen
van een coronaveilige online
kooksessie?
Geef voor 15 februari 2021 je naam op bij
brigitte.lichtert@gmail.com of 0485 39 19 57.
Je ontvangt daarna concrete informatie over
datum en gerechten.
Start om 20u. Duur: ongeveer twee uur.
En gratis!

Filip Lelie, een beetje kookgek, staat te popelen om met jullie
online aan de slag te gaan. Koken moet fun zijn en smaak
primeert, is het motto waarmee elke les start. Filip kookt vanuit
zijn eigen keuken stap voor stap met je mee. Elke les is beperkt
tot 10 personen zodat er interactie is en je elkaar kunt zien en
horen.
Naast een gewone keuken met standaard materiaal heb je in je
keuken een smartphone, tablet of laptop met internetverbinding
nodig. Na de les ontvang je ook een opname. De lessen zijn
geschikt voor de beginnende kok maar uitdagend genoeg voor de
geoefende kok.

De zoete zak
van kwb
Boechout, met
een knipoog
naar het goede
doel
Bestel jij ook een zakje lekkers?

Onze gewone activiteiten liggen nog altijd stil.
Maar organiseren zit ons in het bloed. En mekaar helpen ook.
We kennen ’t Karwei van op ons Wijveld. In onze samentuin
komen wekelijks een paar mensen van Arbeidszorgcentrum ’t
Karwei mee tuinieren. Maar bovenal maken ze van de oogst uit
eigen tuin en op het Wijveld heerlijke confituur, koekjes, soep
en groentesaus. In hun ateliers vind je (h)eerlijke producten,
gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo
haal je niet enkel lekkers in huis maar geef je deze mensen extra
voldoening en motivatie.
En omdat ze het nu, net als zovele organisaties extra moeilijk
hebben, willen we hen graag steunen. Je kan een zoete zak met
een selectie van hun zelfgemaakte producten bestellen.
Wat zit er in onze zoete zak?
-

1 potje confituur (220 gr)
1 potje choco (220 gr)
1 zakje met 15 koekjes
1 pot granola (350 gr)

En de paashaas trakteert met een zakje (fairtrade) paaseieren
van Oxfam Wereldwinkel. Alweer een goed doel.
Kwb-ledenprijs per zak: 15 euro. (Normale prijs: 19,50 euro)
Gratis aan huis levering van al dat lekkers tussen 2 en 5 april
2021. Kies je levermoment op de bestelbon. Mocht geen van
deze momenten je passen, bel of sms dan naar Brigitte op
0485 39 19 57 voor een andere afspraak.
Bestellen kan tot vrijdag 25 maart 2021 bij
verhulstels@gmail.com. Een bestelling plaatsen zonder
bestelbon kan perfect! Stuur al je gegevens via e-mail. Vergeet
niet om een geschikt levermoment te vermelden.
Voorafbetalen op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout
met vermelding van naam (zelfde naam als die waarmee
besteld werd) + zoete zak.
Nog een tip. Steun ’t Karwei en het milieu, breng de glazen
bokalen uitgewassen en zonder deksel terug naar ’t Karwei,
Georges Van Raemdoncklaan 5 in Boechout.
(De kwb-activiteitenbon van 5 euro kan niet gebruikt worden voor
deze benefietactie).

Contact

Voorzitter: Armand Geysen
Termikkelaan 7, 2530 Boechout
armand.geysen@telenet.be

Privacy in goeie handen:
http://kwbboechout.be/Info.html

0473 730 704

De zoete zak van kwb Boechout
BESTELLING en BETALING
binnen voor 25 maart 2021
bij verhulstels@gmail.com
Probleem met mail? Bel naar 0485 39 19 57 of steek de bestelbon binnen bij
een bestuurslid.

De zoete zak van kwb Boechout met een knipoog naar het goede doel gaat naar:
Naam:

Tel.:

Straat:

Mail:

Woonplaats:

Ik bestel
Aantal zakken

Prijs per zak

Totaal

X € 15 euro

=€

Ik betaal vooraf het totale bedrag
- op BE69 7775 9709 3478 van kwb Boechout
- met vermelding van mijn naam (zelfde als hierboven!) + zoete zak.

Ik kies om al dat lekkers te laten leveren op bovenstaand adres op:
 vrijdag 2 april 2021 namiddag
 zaterdag 3 april 2021 namiddag
 zondag 4 april 2021 voormiddag
 maandag 5 april 2021 voormiddag

