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Het coronavirus
heeft onze planning volledig
in de war gegooid.
Activiteiten worden afgelast
of worden naar een latere
datum verplaatst.

Bedankt dat ik je raken mag
in ’t diepste van je ziel.
Op plekjes waar het donker is,
zo eenzaam, zo fragiel.

Maar KWB Bonheiden - Rijmenam
laat je niet in de steek en staat
klaar voor de nieuwe start.

Bedankt dat jij mij toelaat
dat ik jou verwarmen mag,
je hart kan vullen met wat hoop
en af en toe een lach;

De Paashaas is verdwenen
van

1

tot en met 18

april

Deze knotsgekke en corona-veilige
zoektocht naar de paashaas is een
wandeling met en voor kinderen, die elk
gezin in eigen corona-bubbel kan doen.
Aan de hand van borden maken we een
wandeltocht van ±5 km af. Op elk bord
vinden we een QR-code.
Als we deze QR-code scannen, krijgen we een audiofragment van een
knotsgek paashaasverhaal te horen en een leuke opdracht (voor kinderen
van -8 jaar en +8). Op het einde van de tocht hebben we heel het verhaal
beluisterd.
Deelname is gratis.

1

stap-week-end
van

vrijdag 21

tot en met dinsdag

25 mei

februari
2
14
14
17

lichtmis
valentijn
carnaval
aswoensdag

maart

28 zomeruur

april
1  18 De Paashaas is verdwenen
4 Pasen
24 prijsuitreiking zoektocht 2020

mei

Als Frank (neen niet de weerman of die gast uit thuis, maar de enige echte
volbloed Frank) het Licht zal gezien hebben en bijgevolg groen licht geeft,
gaan we dit jaar met Pinksteren op XXL-stap-week-end (van vrijdag tot
dinsdag).
Ja dan zullen we ons verplicht zien, nog een ellendige dag langer dan
gewoonlijk, met elkaar op te trekken. In dat geval, nemen we vrijdag 21 mei
de trein, en later ook nog zo’n vreselijk schokkende WaalseTEC-bus en tjokken
we 5 dagen door een smalle landrepel die de Famenne wordt genoemd.
Zoals gewoonlijk voorzien we ons van een keukenhanddoek (je wil niet weten
wat je allemaal met zo’n ouderwets geruite keukenhanddoek kan doen), wat
reservekledij (vooral verse sokken) en een fles matige wijn die ons de
volgende dag barstende hoofdpijn bezorgt zodat we aan geen andere
dingen kunnen denken dan aan die verdomde barstende hoofdpijn.
Als er nu om een onverklaarbare reden toch nog mensen zouden zijn die mee
dit hachelijke avontuur willen beleven, kunnen ze zich melden bij
erling.vanroy@telenet.be.
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23

dag van de arbeid
moederdag
O.-L.-Heer hemelvaart
fiets-zomer-zoektocht (start)
 25 stap-week-end
Pinksteren

juni

13 vaderdag

juli

11 feest v.d. Vlaamse Gemeenschap
21 nationale feestdag

augustus

15 O.-L.-Vrouw hemelvaart
31 fiets-zomer-zoektocht (einde)

september

19 Kwb - pop-up - café

oktober

31 halloween

november
1 Allerheiligen
6 sprookjeswandeling
startviering
11 wapenstilstand WO I
15 koningsdag
15 jaarmarkt Rijmenam
28 rijmheidewandeling

december

6 sinterklaas
25 kerstmis
31 koeken zingen

meer kwb bonheiden - rijmenam
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