Het Ra(a)ketje van kwb eensgezind
Boechout – Vremde
Juni 2021

Beste kwb-vrienden
Dit is ons laatste Raketje voor de zomervakantie. We zijn er terug einde augustus, hopelijk met veel fijne
activiteiten en het vooruitzicht op een prachtig jubelfeest 75+1.
Ondertussen wensen we iedereen veel zomerplezier!
Groeten van het kwb-bestuur.
Armand, Brigitte, Dorine, Els, Jos, Patrick en Rudy

Kwb Boechout stelt voor …
Zomerzoektocht vanuit Vremde
Van 1 juli tot 30 september
2021

Vertrek en aankomst is voorzien op de Dorpsplaats te Vremde.
De totale afstand bedraagt afgerond 10km. De zoektocht loopt
voornamelijk langs landelijke wegen. We gaan zelfs de grens met Lier
en Ranst over.
Je kan de tocht te voet of met de fiets doen. Deelnemers die te voet
gaan, kunnen daar best een hele dag voor uittrekken of de tocht in
meerdere keren doen.
Volwassenen krijgen een 30-tal (soms leuke) vragen en enkele foto’s
voorgeschoteld en voor de kinderen zijn er aangepaste opdrachtjes.
Je hebt geen extra materiaal nodig, maar zelf een drankje en een
hapje voorzien is een goed idee. Je komt geen drankgelegenheid
tegen en hoe zal het evolueren met de coronamaatregelen?

Veel succes en maak er vooral een leuke
tocht van!

De zoektocht wordt gratis aangeboden door kwb en kan je
downloaden via Facebook bij 'zomerzoektochten 2.0’ (kwb
nationaal).
Een papieren versie kan je na afspraak afhalen bij
- John Huybrechts, Kapelleveldstraat 7 Boechout, 03 455 9472,
johnhuybrechts@hotmail.com of
- Armand Geysen, Termikkelaan 7 Boechout, 03 455 54 07 of
0473 73 07 04 en armand.geysen@telenet.be
De antwoorden worden daar ten laatste op 3 oktober 2021 in de
brievenbus verwacht.
Antwoorden en prijswinnaars worden gepubliceerd in het Raketje
van kwb Boechout, novembereditie of via Facebook bij kwb Boechout
of op www.kwbboechout.

Zomeravondfietstochten
Woensdag 7 juli 2021 en
donderdag 5 augustus 2021
19u Jef Van Hoofplein aan de
Bibliotheek

Onder begeleiding van Bruno (juli) of Nini (augustus) trekken we er
eindelijk weer eens op uit voor een fietstochtje van ongeveer 25 km
door Boechout en omgeving. Uiteraard volgen we alle geldende
veiligheidsmaatregelen Breng dus je mondmasker mee en hou
voldoende afstand. We voorzien een stop op een terras en volgen
daar uiteraard de regels voor de horeca.
Bij slecht weer (regen, felle wind, storm, …) gaat de fietstocht niet
door!

Vooraf inschrijven vereist!

Om het aantal deelnemers beheersbaar te houden volgens de
overheidsrichtlijnen, is het verplicht om vooraf in te schrijven. Voor
juli doe je dat bij verhulstels@gmail.com – 0476 97 19 08 en voor
augustus kan je hiervoor bij rudy.huysmans@telenet.be – 0498 16 33
40 terecht. Laat hen ook weten mocht je plots verhinderd zijn zodat
we de vrijgekomen plaats aan iemand anders kunnen geven.
Met het oog op mogelijk later contactonderzoek moeten wij de
contactgegevens van alle deelnemers minstens 14 dagen bewaren.
Een eventuele besmetting nadien kan je melden bij
brigitte.lichtert@gmail.com – 0485 39 19 57.

BBQ van 28 augustus 2021
gaat niet door

We schrappen de BBQ met fietstocht voorzien op zaterdag 28
augustus 2021 omdat het niet duidelijk is onder welke
omstandigheden we die kunnen organiseren.
We leggen nu alle focus op ons jubelfeest van 23 oktober 2021.

De toestand is nog altijd niet
zoals vroeger ….

Maar toch maken we al plannen voor het najaar:
o
o
o
o
o

Gebruik je makrokaart om kwb
Boechout te steunen

Geefplein: zaterdag 18 september 2021
Jubelfeest 75 ( +1) jaar kwb Boechout met receptie en
Breugelmaaltijd: zaterdag 23 oktober 2021.
Koken is kinderspel: zaterdag 20 november 2021.
Daguitstap nog geen datum vooropgesteld.
Pillampentocht is voorzien op zaterdag 29 januari 2022.

Voor wie zich registreert als sympathisant van kwb Boechout, gaat er
elke keer je bij MAKRO komt winkelen, 3% van je totale
aankoopbedrag naar onze vereniging. En het kost je helemaal niks.
Maar wij sparen zo voor shoptegoed bij MAKRO dat we kunnen
gebruiken om aankopen voor onze vereniging te doen.
Zo begin je eraan. Ga naar leuksteuntje.be en maak een profiel aan.
Zoek eerst naar ‘KWB’ en vervolgens in de verkregen lijst naar ‘Kwb
Eensgezind Boechout’ en steun ons telkens je boodschappen doet bij
MAKRO.
Mocht het niet lukken om je MAKRO-kaart aan onze vereniging te
koppelen, stuur dan zeker een mailtje naar brigitte.lichtert@gmail.com
- 0485 39 19 57. Zij helpt je graag verder.

Contact
Voorzitter: Armand Geysen

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

PS. Nog geen MAKRO-kaart? Via makrocard.be heb je er één binnen
5 minuten!
Termikkelaan 7, 2530 Boechout
armand.geysen@telenet.be
0473 730 704
Tijdens activiteiten nemen we foto’s die kunnen gebruikt worden in
onze publicaties. Bezwaren kan je schriftelijk melden bij de voorzitter.

