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Fiets-Zomer-Zoektocht

Zot van fietsen, wijn en/of makreel?
Dan zijn er reden genoeg om met ons mee te fietsen,
het glas te heffen en te smullen van de vers gerookte makreel !
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Rijmheidewandeling
Weet je waar ik naar verlang?

4

KWB - pop-up - Café
agenda

BE06 9730 8533 9422
@kwbBonheidenRijmenam


https://www.kwbbonheidenrijmenam.be

@
kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be

V.U.:
Hellemans Francis
 : H. Consciencelaan 10
2820 Bonheiden
 : 0496 50 67 68
@ : hellemans.geens@telenet.be

We vertrekken (met de fiets) om 14.00 u. aan
de O.-L.-Vr.-Kerk van Bonheiden
en maken eerst een fietstocht van ± 2 u.
om zo rond 16.00 u. aan te komen
op de opendeurdag van de Waverse Wijngilde.
Een glas of een fles kan je kopen aan zeer democratische prijzen.
Voor de hongerigen onder ons zijn er ook worsten,
hamburgers en/of taart voorzien.
Maar niet te versmaden is
de vers gerookte makreel met brood.
Prijs voor een hele makreel
met brood bedraagt € ± 6
Daar deze vaak uitverkocht zijn
(mensen komen vaak alleen al voor
deze lekkere makrelen), dienen deze
vooraf gereserveerd te worden.
Het overige kan u ter plaatse
bestellen en met wat geluk
ook een extra makreel om direct op
te eten of mee naar huis te nemen.
Info:

1

Carl Van Hove - 015 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be

Fiets - Zomer - Zoektocht
van

15 mei

tot

31 augustus

Onze Fiets-Zomer-Zoektocht is een maandje
vroeger gestart en kan gereden worden
tussen 15 mei en 31 augustus

Een leuke fietsuitstap, alleen, met je gezin of met …, langs
de mooiste plekjes van Bonheiden en Rijmenam (±30 km).

Deelnameformulier = € 10
gepast betalen a.u.b.
(Inbegrepen één drankje, twee pensen met brood
en appelmoes en natuurlijk een mooie prijs
op ons KWB - pop-up - Café)

Voor deelnameformulieren kan je op afspraak terecht bij:
Sportdienst Berentrode - 015 50 28 80 - Grote Doelstraat 1b - Bonheiden
Gemeentehuis Bonheiden - 015 50 28 00 - J. Morrensplein 10 - Bonheiden
F. Hellemans - 0496 50 67 68 - H. Consciencelaan 10 - Bonheiden
C. Van Hove - 015 51 84 51 - Peulisbaan 73 - Rijmenam
Info:

F. Verbelen - 0468 33 06 03 - ferdinand.verbelen@telenet.be
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Rijmheidewandeling
zondag 27 september
KWB Bonheiden - Rijmenam
organiseert als onderdeel van het
verbondelijk wandelcriterium een

wandeldag
Vrije start tussen 8u. en 15u. in het
OC St.-Maartensberg te Rijmenam
Ter plaatse uit te kiezen, één van de
verschillende wandelingen die in lengte
variëren:

18 km

Voor iedereen ! ! !

12 km

Alleen , in groep, met het gezin…,
wel of geen kwb-lid, als je van een fikse of
een wat kortere wandeling houdt,
kan je je hartje ophalen
in de prachtige natuur
van Bonheiden en Rijmenam.

Info:

7 km
5 km

Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be

Kan je voelen vanop afstand?
Kan je zoenen zonder mond?
Kan je in de wolken zweven,
€ 1,20 (KWB leden) -12 jaar gratis
met je voeten op de grond?

Deelnameprijs: verzekering inbegrepen:
€ 1,50 ( Niet leden)

Info: Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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aaien zonder vingers?
kijken zonder blik?
zonder vlinders leven?
proeven zonder lik?

Kan je blikken zonder blozen?
Kan je stoer zijn en toch bang?
Kan je huid ook honger hebben?
Weet je waar ik naar verlang?
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KWB - pop-up - Café
zondag 13 september

vanaf 15.00 u. in het

OC St.-Maartensberg

Rijmenam

Wil jij ook weten welke spetterende
activiteiten KWB Bonheiden - Rijmenam
in 2021 zal aanbieden, of hou jij wel van
een speciaal biertje, kom dan zeker naar
ons KWB - pop-up - Café

En ja KWB bakt
witte en zwarte pensen.

Info:

vanaf 16.00 u.:
prijsuitreiking van onze
fiets-zomer-zoektocht.

Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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