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dropping

stap-week-end
met KWB naar toneel

Na inschrijving zal u op 15/02/2018 telefonisch of per mail
meegedeeld worden in welk dorp en plaats je verwacht wordt
tussen 17.00 u. en 19.00 u.

klokkenwerpen
KWB - quiz
agenda

Van daaruit zal je gedropt worden en leg je een parcours af van
±10 km met onderweg allerlei opdrachten: kompaslopen,
visgraat, bolletje - pijltje, foto’s herkennen, blinde kaart, enz.

v

Onderweg word je een opkikkertje aangeboden
en bij aankomst wacht je een warme tas soep.

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

.

een zaklamp
reflecterende kledij

is ongelofelijk nuttig
is verplicht

Afspraak op zaterdag 15 februari
tussen 17.00 u. en 19.00 u. in het …
Deelnameprijs : € 3 voor KWB-leden (€ 6 voor niet-leden)
kinderen tot 12 jaar betalen € 1.50
Info & Inschrijven:
Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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stap-week-end
van

29 mei

tot en met

1 juni
Naar goede gewoonte gaan we van vrijdagavond 29
mei tot en met Pinkstermaandag 2 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.

Hoewel opnieuw 20 ‘anciens’ meegaan, is er nog
plaats voor 5 nieuwe deelnemers.
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 - 015 52 00 85 - erling.vanroy@telenet.be

met

KWB

naar

toneel

zaterdag 7 maart om 20 u.

tickets: € 9

Afspraak zaterdag 7 maart om 20 u.
In Zaal Forum, Mechelbaan 446, Putte
Inschrijven kan tot 15 februari via onderstaande e-mailadres
en is pas geldig na het storten van € 9/pers. op de rek. van
KWB Bonheiden-Rijmenam BE06 9730 8533 9422
Tickets (tot 15 feb) & Info:

Mario Peeters - 0496 50 79 08 - mario-peeters@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:

27 ste

KWB

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

Quiz

zaterdag 18 april
Zoals een bloem
de zon nodig heeft
om bloem te worden,
zo heeft een mens de
liefde nodig om mens
te worden.
Phil Bosmans

Afspraak om 20 u. in het PC de Krekel
Kwissen met KWB
Een ludieke kwisavond voor zowel
gelegenheidsploegen als de recreatieve
kwisploegen waarbij het serieus denkwerk
wordt afgewisseld met leuke spelrondes.

februari
15 dropping

maart
7 met KWB naar toneel

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25/ploeg
(max 6 deelnemers/ploeg)

april
12 klokkenwerpen
18 27 ste KWB Quiz

Info & Inschrijven: René De Neef
015 51 39 55 - r.de.neef@telenet.be
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