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klokkenwerpen
geocache event
garageverkoop
agenda

Afspraak zaterdag18 april om 20 u. (deuren 19.30 u.)
in het PC de Krekel (Dorp 65 te Bonheiden)

Kwissen met KWB
Een ludieke kwisavond voor zowel gelegenheidsploegen als de
recreatieve kwisploegen waarbij het serieus denkwerk wordt
afgewisseld met leuke spelrondes.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25/ploeg
(max 6 deelnemers/ploeg)

v

Info & Inschrijven:
René De Neef - 15 51 39 55 - r.de.neef@telenet.be
BE06 9730 8533 9422

We moeten onze kinderen
leren dromen met hun ogen open.

@kwbBonheidenRijmenam

Harry Edwards


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
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klokkenwerpen
Paaszondag 12 april

CULTUURPLUIM
2018
Afspraak om 20 u. in het PC de Krekel

KWB op zijn Paasbest
Na de Paasviering van 10.30 u. vliegt de paasklok vanuit de O.-L.-Vrouwkerk
van Bonheiden boven het kerkplein, om, boven de hoofden van honderden
kinderen, een lading eieren te lossen.
Wie een ei kan bemachtigen krijgt
zijn of haar prijs onmiddellijk uitgereikt.
Alle Kinderen, ook zij die geen ei kunnen vangen,
worden door KWB beloond.
Niemand gaat met lege handen naar huis!
Info:

Francis Hellemans - 0496 50 67 68 - hellemans.geens@telenet.be

geocache event

7 de garageverkoop

zaterdag 2 mei

zaterdag 16 mei

in volgende
nieuwsbrief,
meer info
Info: Katy Joly - katy.joly@telenet.be
Jo de Smet - de.smet.jo@skynet.be

We gaan op een leuke, speelse en vooral originele
manier kennis maken met de unieke plekjes van
Bonheiden.
Trek dan je wandelschoenen en fluohesje aan,
neem je smartphone, iPhone of tablet in de
hand en kom op zaterdag 2 mei naar het
PC de Krekel vanaf 9 u. om samen met KWB
op schattenjacht te gaan.
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maart
7 met KWB naar toneel

april
12 klokkenwerpen
18 27 ste KWB Quiz

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

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