april 2021

Jaargang 77

Prijsuitreiking

De Paashaas is verdwenen
0
van

1

t/m 18

fiets-zomer-zoektocht 2020

april

zaterdag

24 april

tussen 15

u. en 17 u. in het
PC de Krekel Dorp 65, Bonheiden

Ga naar http://www.kwbbonheidenrijmenam.be/agenda
voor de wandelroute
Deze knotsgekke en coronaveilige zoektocht naar de
paashaas is een avontuurlijke
wandeling van 4,4 km,
met en voor kinderen, die elk
gezin in eigen corona-bubbel kan
doen.

Heb je een vraag of wil je iets
melden?
Je kan ons altijd bereiken via:
Francis Hellemans
+32 496 50 67 68

Onderweg kom je 7 paasborden
tegen. Scan de QR-code(s) en
luister naar een knotsgek
paashaasverhaal, voor kinderen
van -8 jaar en +8 jaar,
ingesproken door
Pieter Embrechts!

Ga op stap met je gezin en houd
voldoende afstand van anderen.

Bezorg je kwb een leuke foto van
jouw paastocht?
Je kan deze doorsturen naar
kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be

kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be

http://www.kwbbonheidenrijmenam.be/agenda

Deelname is gratis
en kan van 1 april t/m 18 april.

Voor de deelnemers aan onze
fiets-zomer-zoektocht 2020
hebben we goed nieuws: In
oktober 2020 werd de oplossing
van onze zoektocht al gegeven.
En ja, je hebt er even op moeten
wachten, maar eindelijk kan je uw
welverdiende prijs komen
ophalen.
Kom op zaterdag 24 april tussen
15 u. en 17 u.
naar het PC de Krekel en je kan
je zoektochtprijs,
corona-veilig, in ontvangst

nemen.

Vertrek en aankomst:
Parking GC 't Blikveld
Kwb is niet aansprakelijk voor mogelijke
ongevallen.

Ook je waardebonnen kan je dan
omruilen.

1

fiets-zomer-zoektocht
van

15 mei

t/m

31 augustus

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

mei
1
9
13
15
21
23

Een leuke fietsuitstap (±30 km),
met je gezin, je coronabubbel of
op eigen houtje.
Op je eigen tempo ontdek je
geheime hoekjes en verrassende,
misschien ongekende plekken
van Bonheiden en omgeving.

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

juni
13 vaderdag

juli

Deelnameformulier = € 10
(Inbegrepen één drankje, twee
pensen met brood en appelmoes
en natuurlijk een mooie prijs op
ons KWB - pop-up - Café

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

V.U.
Francis Hellemans
H. Consciencelaan 10
2820 Bonheiden
+32 496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.be
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