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Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen,
heeft KWB, in overleg met het gemeentebestuur, besloten om
een aantal KWB activiteiten te annuleren en dit in lijn met de
adviezen van de Vlaamse en Federale Overheid

Info: KWB Bonheiden - Rijmenam - 0496 50 67 68 kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be
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Fiets - Zomer - Zoektocht
van

15 mei

tot

31 augustus

Deelnameformulieren te verkrijgen vanaf 15 mei
Je kan de zoektocht rijden wanneer het je het best
uitkomt, tussen 15 juni en 31 augustus.
Dit kan en mag eventueel zelfs in meerdere keren.
Een leuke fietsuitstap, met je gezin, alleen
of met een vriend in en rond Bonheiden.
Info:

F. Verbelen - 0468 33 06 03 - ferdinand.verbelen@telenet.be

Stap-Week-End
van

29 mei

tot en met

1 juni
Naar goede gewoonte gaan we
van vrijdagavond 29 mei tot en met Pinkstermaandag 1 juni op
stap-week-end. Naar nog betere gewoonte nemen we terug de trein
in Boortmeerbeek, waar je gratis kan parkeren.
We vertrekken om 17.56 u. en zijn om 20.24 u. ter plekke. Van het
station is het nog 2 km stappen naar onze pleisterplaats.
We logeren dit jaar iets comfortabeler dan de vorige jaren (er is wifi
en zelfs tv), maar daar staat tegenover dat we deze keer ook moeten
zorgen voor volledig bedlinnen (dus ook voor een onderlaken); een
lakenzak of een slaapzak zijn ook ok.

Wandeluitrusting, een keukenhanddoek en de obligate
fles wijn mogen uiteraard ook niet ontbreken.
We zijn er lang in geslaagd de prijs rond de 100 €
te houden, maar nu zijn we verplicht deze op te
trekken naar 125 €.
Voor dat geld heb je zoals steeds 3 overnachtingen
all-inclusive (zelfs vervoer) en …

veel leute en plezier!
Info & Inschrijven: Erling Van Roy - 016 41 50 23 - erling.vanroy@telenet.be
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Paashazen voor zorgverleners

Johan en Cindy schenken de chocolade aan een verpleegkundige.
Foto: Erik Van Eycken

Vrijdag voor Pasen ontvingen alle zorgverleners in het
Imeldaziekenhuis een warm paasgeschenk. Het ziekenhuis kreeg
ondertussen al van verschillende mensen en instanties chocolade.
Johan Van Horenbeeck en Cindy Vervloet van café De Krekel
deden daar nog honderd chocolade paashazen bovenop:
“Deze waren voorzien voor het
Klokkenwerpen van KWB met Paaszondag op het Kerkplein.
Aangezien evenement is afgelast, schenken we de chocolade met
veel plezier aan het ziekenhuis. Velen onder hen zijn bovendien
Bonheidenaren”, luidt het bij Johan.
“Hopelijk zien we iedereen snel terug in onze zaak”.

mei
2 geocache event
15… Fiets-Zomer-Zoektocht
16 garageverkoop
29… Stap-Week-End

juni
… 1 Stap-Week-End
… Fiets-Zomer-Zoektocht
27 een dagje StadsSafari

juli
… Fiets-Zomer-Zoektocht
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