
 

 

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

April 2021 

 Beste kwb-vrienden 
 
De zoete zak ging maar liefst 56 keer over de “toonbank” tot onze grote vreugde en die van ’t Karwei en de 
Wereldwinkel. Hartelijk dank voor jullie gulle steun!  
En de paashaas is in zijn element. Hij mocht een aantal zoete zakken afleveren maar is daarna plotsklaps 
verdwenen… Jullie gaan toch mee op zoek?  
 
Groeten van het kwb-bestuur. 
Armand, Brigitte, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy 

 
 
  

 

  
Knotsgekke paastocht van kwb Boechout.  
Deelnemen kan van 3 tot 18 april 2021 
 
Vertrek en aankomst aan ’t Zeepaardje op 
pleintje in de Kardinaal Sterckxstraat. Tocht 
door Boechout Zuiderdal en de 
Vogeltjeswijk. 
 

 

 
 

Info: armand.geysen@telenet.be 

Oh nee, de paashaas is verdwenen. Niemand weet 
waar hij is. Ga je in de paasvakantie mee op zoek?  

Op  een wandeling van 3,5 km doorheen Zuiderdal en 
de Vogeltjeswijk in Boechout kom je.onderweg zeven 
paasborden tegen. Scan de QR-code(s) met telkens 
een aangepast verhaal volgens leeftijd (-8 en +8 jaar) 
en beluister het knotsgekke verhaal, ingesproken 
door Pieter Embrechts! 

Nodig: een opgeladen smartphone met 4G en 
wandelschoenen (een klein stukje loopt langs een 
onverharde weg).  

Bezorg een leuke foto via #kwb of stuur hem naar 
sven.bossaerts@telenet.be. 

De zoektocht is een gratis initiatief voor veilig plezier 
in eigen buurt.   

o De tocht gebeurt in je eigen gezinsbubbel of 
met een groep van maximum 4 personen 
(kinderen tot en met 12 jaar niet 
meegerekend) met respect voor de 
afstandsregels en indien 1,5m afstand 
houden niet kan, met mondmasker. 

o Zowel het downloaden van de route als het 
beluisteren van de verhalen gaat via QR-
codes. Er is dus geen contact met materialen 
of andere personen. Blijf niet aan de borden 
staan maar loop een eindje door na het 
scannen!  

o Kies zelf jouw moment tijdens de 
paasvakantie. Zo is de kans klein dat je met 
andere groepjes in contact komt.  

o De tocht vindt volledig plaats in openlucht en 
bewegwijzerd waar nodig. 

 
Plezier verzekerd!  
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Zomerzoektocht 2.0 

Je hoort er nog van! 

 

We dromen ervan om jullie weer samen te brengen 
op een toffe activiteit.  
 
Maar voorzichtig als we zijn, bereiden we toch nog 
maar een coronaveilig initiatief voor. En gelet op het 
succes van onze fotozoektocht in de zomer van 2020 
broeden we op een nieuwe zomerzoektocht.  
Gewoon omdat dit leuk is om te doen, je met een 
wandeling langs leuke of interessante plekken onze 
gemeente beter leert kennen en het veilig kan 
gebeuren. 
 
Hou ons volgende Raketje in het oog voor meer info. 
 
 

Als de toestand het ons toelaat ….,  

 

vliegen we er samen weer in! 

We houden een aantal activiteiten in petto en geven 
jullie graag al de planning mee.  

o Op  woensdag 7 juli en donderdag 5 augustus 
2021 hopen we jullie mee te kunnen nemen 
op onze zomeravondfietstochten.  

o BBQ met fietstocht op zaterdag 28 augustus 
2021.  

o Het Geefplein is gepland op zaterdag 18 
september 2021 

o Het jubelfeest van 75 ( +1) jaar kwb Boechout 
met receptie en Breugelmaaltijd is voor 
zaterdag 23 oktober 2021. 

o Koken is kinderspel zou doorgaan op  
zaterdag 20 november 2021.  

o We zouden ook weer eens op daguitstap 
willen gaan maar voorlopig hebben we 
hiervoor nog geen datum vooropgesteld. 

o Hopelijk kan onze pillampentocht weer op de 
traditionele manier doorgaan op zaterdag 29 
januari 2022. We kregen alvast de zegen van 
de familie Moretus.  

 
Nu eerst nog dat verdomde virus de wereld uit 
helpen! Zorg goed voor mekaar, hou vol en laat je 
vaccineren.  

Contact 

 

 

 

Privacy in goeie handen: 

http://kwbboechout.be/Info.html 

Voorzitter: Armand Geysen 

Termikkelaan 7, 2530 Boechout 
armand.geysen@telenet.be 

0473 730 704 

Tijdens activiteiten nemen we foto’s die kunnen 
gebruikt worden in publicaties over onze werking. 
Bezwaren of klachten kan je schriftelijk melden bij de 
voorzitter.  
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