september 2021

kwbnieuws

Jaargang 77

kwb - pop-up - café
zondag 19 september

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

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

Wil jij ook weten welke
spetterende activiteiten
KWB Bonheiden - Rijmenam
in 2022 zal aanbieden?
Of hou jij wel van een speciaal biertje?
Vanaf 15.00 u. ben je welkom!
En ja, KWB BAKT witte en
zwarte PENSEN met appelmoes
en brood.

Heb je een vraag of wil je iets melden?

Je kan ons altijd bereiken via:
Carl Van Hove
+32 15 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be
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Sprookjeswandeling
onderweg word je
een opkikkertje
aangeboden

zaterdag 6 november

verkleden is
toegelaten!

Tijdens het wandelen
komen sprookjes
opnieuw tot leven.
Meewandelen vereist
zeker een portie moed.
Daarom mag je je ouders
meenemen, zo wordt het een
belevenis voor het hele gezin.
Wie houdt van spannende
vertellingen, mag zeker deze
sprookjeswandeling niet
missen!

Het blijft een risico, want wie niet
in sprookjes gelooft, zou wel eens
in aanraking kunnen komen met
een heks.

Even terugblikken
Fiets-Zomer-Zoektocht
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VOLGENDE
MAAND MEER

Foto - Speurtocht
van

1 september

t/m

...

Kan jij de juiste weg vinden?
Dan zal deze
Foto-Speurtocht je
verbeelding prikkelen.
Geniet samen met je familie
en/of vrienden van een mooie
fietstocht.
Tijdens de fietstocht (20 km)
ga je op zoek met enkele
foto's. Want aan de hand
van deze foto’s kan je de
juiste route afleggen en
kom je aan op de juiste plek.

Heb je wel eens een speurtocht
gedaan?
Of dacht je dat speurtochten
alleen voor kinderen gemaakt
worden?

Zo eenvoudig is het!
Of toch niet?
Onze Speurtocht is een
pleziertocht (geen prijzen), is
volledig gratis en kan gereden
worden in september.

Helemaal niet: deze zoektocht van Wil je deelnemen?
KWB is uitdagend en spannend.
Foto’s en info kan je bekomen via:
Wie meer wil kan tijdens de
maand september deelnemen
aan onze Foto-Speurtocht

Ferdinand Verbelen
+32 468 33 06 03
ferdinand.verbelen@telenet.be

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

oktober

Woorden kunnen snijden,
ze prikken en ze steken.
Wik en weeg ze heel goed af,
voordat ze iemand breken.

31 halloween

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

december
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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