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coronavirus
COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen,
hebben wij, in overleg met het gemeentebestuur, besloten
om, alle KWB activiteiten tot en met 17 mei te annuleren
en dit in lijn met de adviezen van de Vlaamse Overheid
Info: KWB Bonheiden - Rijmenam - 0496 50 67 68 - kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be
http://www.kwbbonheidenrijmenam.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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een dagje StadsSafari
zaterdag 27 juni
Wij trekken op safari door de overblijfselen van de ooit schatrijke hoofdstad van Le Pays Noir.
De stadssafari is een combinatie van wandelen en busvervoer.

(her)ontdek landschappen en personages
die Charleroi mee gevormd hebben.

Charleroi mag dan de reputatie van lelijkste
en meest mismeesterde stad van het land hebben,
ze is tegelijkertijd één van de meest fascinerende.
Info & Inschrijven:

Daniëlle Croonen - 0474 60 37 38 - danielle.i.croonen@gmail.com

mag ik je even danken

Fiets - Zomer
Zoektocht
vanaf 15 juni

april
12 klokkenwerpen
18 27 ste KWB Quiz

mei
2 geocache event
16 garageverkoop
29  stap-week-end

juni
15  Fiets-Zomer-Zoektocht
27 een dagje StadsSafari
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