Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind
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Beste kwb-vrienden
Ook in deze barre tijden blijft kwb mensen boeien. We verwelkomen Peter en Lutgard Boumans-De Jongh die
zowel van kwb als van het kwb Wijveld lid zijn geworden.
En intussen zijn al heel wat van onze oudere leden gevaccineerd, krijgen onze 65+ers binnenkort hun eerste
vaccin en komen stilaan ook onze jongere leden aan bod. Hopelijk kunnen we dan tegen de zomer onze
activiteiten weer opstarten. Wat zal dat deugd doen!.
Groeten van het kwb-bestuur.
Armand, Brigitte, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy

56 zoete zakken met allerlei lekkernijen, aan
huis gebracht door onze Paashaas!

Grote kwb-zakken, gevuld om het
Arbeidszorgcentrum ’t Karwei en de
Wereldwinkel te ondersteunen, werden tijdens
het paasweekend aan de man gebracht. De
grote paashaas reed op paaszaterdag met
chauffeur Koen in zijn rode paasmobiel rond om
de zakken aan huis te leveren!
Het was een heel leuke namiddag voor de olijke
bruine paashaas! Voor de zoveelste keer
ervaarde hij dat kinderen het een magisch
moment vinden als hij verschijnt. Rondrijden in
de paasmobiel met de perfecte chauffeur Koen
die met kapiteinspet op in zijn element was en
mee de zoete zakken aangaf, bracht de
paashaas in vervoering en hij was zo
content toen de kindjes tegen zijn zachte pels
aankropen. Foto's en extra paaseitjes maakten
het af!

De Paashaas was verdwenen !

Maar is teruggevonden!

Tijdens de voorbije paasvakantie trokken
tientallen deelnemende groepjes in weer en
wind door het Zuiderdal en de Vogeltjeswijk
op zoek naar de verdwenen paashaas. Een
knotsgek verhaal van An Neven, voor de
gelegenheid op meesterlijke wijze verteld
door zanger-acteur Pieter Embrechts.
Alweer een zinvol en succesvol initiatief!
Eindresultaat : bijna 450 deelnemers die zich
op sleeptouw lieten nemen en zo een vaak
nog onbekend stukje Boechout leerden
kennen.

Zomerzoektocht 2.0
Van 1 juli tot 30 september 2021

We bieden je gezond, veilig, leerrijk én
ontspannend zomeramusement. Pak je fiets of
trek je wandelschoenen aan, en (her)ontdek je
buurt!
Gewoon omdat dit leuk is om te doen, je langs
leuke of interessante plekken komt en zo onze
gemeente beter leert kennen én het veilig kan
gebeuren.
Naast een zoektocht voor volwassenen, komt er
ook een aangepaste kinderzoektocht.
Alle praktische info vind je in ons Raketje van
juni 2021.

Fotozoektocht Eetbare wilde planten

Kan je niet wachten tot de zomer, ga dan nu al
op zoek naar eetbare wilde planten met de
fotozoektocht van kwb.
Via de link
http://lelieweb.be/kwb_zoektocht_eetbare_wil
de_planten_LR.pdf vind je duidelijke foto’s,
leuke weetjes en een beschrijving van de
planten en telkens ook een smakelijk recept.
Wat denk je van een brandnetelsoepje, een
sandwich met paardenbloem en kaas of een
salade met madeliefjes?

Als de toestand het ons toelaat ….,

vliegen we er samen weer in!

Wil je de wilde plantjes gewoon uit je tuin
halen, doe mee aan maaimeiniet. Door in mei
(een deel van) je gazon niet of minder te
maaien, leg je een rijkelijk buffet aan voor
belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders
en hommels. Door je gras maar om de vier
weken te maaien, kun je tot tien keer meer
bijen aantrekken.
We geven jullie graag al de planning mee.
o woensdag 7 juli en donderdag 5 augustus
2021 zomeravondfietstochten
o BBQ met fietstocht: zaterdag 28 augustus
2021
o Geefplein: zaterdag 18 september 2021
o Jubelfeest 75 ( +1) jaar kwb Boechout met
receptie en Breugelmaaltijd: zaterdag 23
oktober 2021.
o Koken is kinderspel: zaterdag 20
november 2021.
o Daguitstap geen datum vooropgesteld.
o Pillampentocht is voorzien op zaterdag 29
januari 2022.
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Tijdens activiteiten nemen we foto’s die kunnen
gebruikt worden in onze publicaties. Bezwaren
kan je schriftelijk melden bij de voorzitter.

