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Pastoor Jan
40 jaar priester
Jan Naveld werd op 24 juni 1981
door Mgr. Danneels tot priester
gewijd, 40 jaar geleden, en in
november 2006 aangesteld tot
pastoor van onze parochie, straks
15 jaar geleden.
In afspraak met pastoor Jan, en
rekening houdend met de nog
heersende pandemie, wordt in de
O.-L.-Vrouwkerk als dank voor
deze verjaardag én voor zijn inzet
een dankviering georganiseerd
op zondag 15 augustus 2021,
om 10.30 u.

Vaak heb je niet meer nodig,
dan wat vrienden om je heen.
Voelen dat je welkom bent,
geen extra blok aan ’t been.
Je praat, je dolt, je schaterlacht,
het voelt vertrouwt, zo puur.
Gewoon jezelf mogen zijn,
steeds samen door het vuur.
Want ’t leven is niet altijd,
rozengeur en maneschijn.
’t Is goed om dan te weten,
dat je vrienden er echt zijn.

Op 15 augustus zal bij de
kerkingang een doos worden
opgesteld waarin je een bijdrage
voor een geschenk, samen met
wensen en wenskaarten, kan
deponeren. Uiteraard bepaal je
zelf naar “godsvrucht en
vermogen” welk bedrag je voor de
jubilaris wenst te besteden.
.

Je kan niet altijd goed doen,
favoriet zijn van elkeen.
Af en toe krijg je een ja,
wat vaker zelfs een neen.
Blijf ook dan geloven
in God, in jezelf en in wat je bent.
Want na het ‘nietje’ van vandaag,
volgt zeker een compliment
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ontdekkingstocht
van

1

t/m

25 augustus
Nieuwe inwoners of inwoners die
graag iets meer willen ontdekken
in hun gemeenten zullen verrast
worden met boeiende weetjes,
prachtige hoekjes en historisch
erfgoed.

Op ontdekking in:
Bonheiden & Rijmenam!

Spring op je fiets of trek je
wandelschoenen aan,
en ga op pad!

Ook de kids kunnen hun hartje
ophalen met een mooie
zoektocht, helemaal voor hen
gemaakt.
Het is gratis en via de borden die
je hier en daar in de gemeente
gaat tegenkomen kan je via een
QR-code de route downloaden.

Twee toffe ontdekkingstochten
in Bonheiden & Rijmenam.
Al fietsend door heerlijkheid
Bonheiden en op wandel in het
pittoreske dorp Rijmenam.

Route ontdekkingstocht Bonheiden:

André Ceulemans en
Luc Vangeel stippelden met
enkele nieuwe vrijwilligers
Karolien Van Mellaert en
Cassia Lopez mooie routes uit.

Geheel vrijblijvend kan je ook je
gegevens achterlaten, dan
contacteren we je graag voor
onze volgende activiteiten. De
tocht loopt tot 25 augustus.

https://www.kwbeensgezind.be/ontdekking
stocht/route.php?id=25

Route ontdekkingstocht Rijmenam:
https://www.kwbeensgezind.be/ontdekking
stocht/route.php?id=24

Fiets–Zomer–Zoektocht
van

15 mei

t/m

31 augustus
Deelnameformulier
Inbegrepen één drankje, twee
pensen met brood en appelmoes
en natuurlijk een mooie prijs op
ons KWB - pop-up - Café

Deelnameformulieren:
Café de Krekel
Dorp 65 - Bonheiden
Eet- & Praatcafé ‘t Blikveld
J. Morrensplein 3 - Bonheiden
Kafee Spek
Lange dreef 10 - Rijmenam
Sport & jeugd Bonheiden
Grote Doelstraat 1b - Bonheiden

Een leuke fietsuitstap (±32 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.

Gemeentehuis Bonheiden
J. Morrensplein 10 - Bonheiden
Heb je een vraag of wil je iets melden?

Je kan ons altijd bereiken via:
Ferdinand Verbelen
+32 468 33 06 03
ferdinand.verbelen@telenet.be
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F. Hellemans - 0496 50 67 68
H. Consciencelaan 10 - Bonheiden
C. Van Hove - 015 51 84 51
Peulisbaan 73 - Rijmenam

kwb - pop-up - café
zondag 19 september

O.C. St.-Maartensberg
St.-Maartensberg 1 - Rijmenam

Wil jij ook weten welke
spetterende activiteiten
KWB Bonheiden - Rijmenam
in 2022 zal aanbieden?

Om 16.00 u. vindt tevens de
prijsuitreiking van onze
fiets-zomer-zoektocht plaats.

Of hou jij wel van een speciaal
biertje?

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

september
Foto-Speurtocht
19 kwb - pop-up - café

oktober
31 halloween

Vanaf 15.00 u. ben je welkom

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

En ja, KWB BAKT witte en
zwarte PENSEN met appelmoes
en brood.

december

Info: Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be

6
10
25
31

sinterklaas
Ghaldeeuws koken
kerstmis
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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