februari 2022

kwbnieuws
Jaargang 78

opfrissing wegcode
om

donderdag 10 maart
19.30 u. in het PC de Krekel
Een belangrijke voorwaarde om een
goede, veilige bestuurder (auto,
fiets,…) te zijn, is een voldoende
accurate kennis van de wegcode.

Ken je alle wijzigingen in de wegcode
van de laatste jaren?

Deze workshop (±3 u.) is erop gericht
de kennis van de wegcode op te
frissen.
Ook worden de laatste wijzigingen in
de wegcode overlopen.

Inschrijven ter plaatse
Deelnameprijs:
€ 3 voor KWB-leden
€ 5 voor niet-leden

Niet vergeten

Ga je iemand leren rijden?
Ken je als ervaren bestuurder de
laatste verkeersregels?
Tijdens deze workshop
opfrissing wegcode
stellen we ons de vraag aan welke
voorwaarden een goede bestuurder
moet voldoen.

Heb je nog een vraag ?
Dan kan je ons altijd bereiken via:
Carl Van Hove - 015 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be

dropping
zaterdag 19 februari

Corona zet weer streep door onze
dropping.
Na wijs beraad heeft het bestuur van
KWB Bonheiden - Rijmenam
besloten om de dropping af te
gelasten.

1

Quiz
zaterdag 23 april
om 19.30 u. in het PC de Krekel
februari
2 lichtmis
14 valentijnsdag
27 carnaval

maart
.

Klaar voor een avondje
heerlijk entertainment
met een hapje en een drankje?
Ja! Kom dan Kwissen met
KWB Bonheiden - Rijmenam
Een ludieke kwisavond voor zowel
gelegenheidsploegen
als de recreatieve kwisploegen
waarbij het serieus denkwerk wordt
afgewisseld met leuke spelrondes.
In Bonheiden wordt speciaal
aandacht geschonken aan de
plezier-kwissers.
Er is immers een speciale prijs
voorzien voor de voorlaatste ploeg
in het klassement

Bij KWB is het al een traditie.
De kwis staat uiteraard open voor
alle kwisploegen en je team mag
bestaan uit maar liefst
6 deelnemers.
Inschrijven (tot 17 april) via:

2 aswoensdag
10 opfrissing wegcode
27 zomertijd

april
218
17
17
23

mei
1
7
8
14
26
26

https:/www.kwbbonheidenrijmenam.
be/inschrijven
en is pas geldig na het storten van
het bedrag op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam
Deelnameprijs bedraagt

€ 25,00 / ploeg

Tijdig aanwezig zijn kan in je
voordeel zijn,
want vanaf 19.30 u. kan je starten
met de aperitiefronde.

de paashaas is verdwenen
paasdag
klokkenwerpen
quiz
dag van de arbeid
de gouden arm
moederdag
garageverkoop
hemelvaartsdag
rerum novarum

juni
36
5
12
15
25

stap-week-end
pinksterdag
vaderdag
fiets-zomer-zoektocht
de trappisten achterna

juli
 fiets-zomer-zoektocht
11 feest v.d. Vlaamse gemeenschap
14 jardin d’amour
21 Nationale feestdag

augustus
15 O.-L.-Vrouw hemelvaart
fiets-zomer-zoektocht

31

De Quiz start om 20.00 u.
in het PC De Krekel
Dorp 65 te Bonheiden

september
18 kwb - pop-up - café

oktober

Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
René De Neef - 015 51 39 55 - r.de.neef@telenet.be

6
23
30
31

slapen lig je toch niet wakker
rijmheidewandeling
wintertijd
halloween
van

november
meer

kwb bonheiden - rijmenam

2

1 Allerheiligen
5 sprookjeswandeling
11 wapenstilstand WOV.U.
I
Francis Hellemans
startviering
H. Consciencelaan
14 jaarmarkt
Rijmenam10
2820 Bonheiden
15 koningsdag
+32 496 50 67 68
2527 blokjesfestival
hellemans.geens@telenet.b
december
e
6 sinterklaas
9 napalees koken
25 kerstmis
31 oudejaar
31 koeken zingen.

