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Rijmheidewandeling
zondag 28 november
vrije start tussen 8 u. en 15 u.
in het PC De Krekel, Dorp 65 te Bonheiden
KWB Bonheiden - Rijmenam
organiseert als onderdeel van het
verbondelijk wandelcriterium een
wandeldag.
Voor iedereen ! ! !
Alleen , in groep, met het
gezin…, wel of geen kwb-lid, als
je van een fikse of een wat
kortere wandeling houdt, kan je
je hartje ophalen in de prachtige
natuur van Bonheiden.
Ter plaatse uit te kiezen, één van
de drie verschillende
wandelingen die in lengte
variëren van
5, 7, 12 tot 18 km.

Heb je nog een vraag ?
Je kan ons altijd bereiken via: Carl Van Hove - 015 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be

Deelnameprijs: verzekering
inbegrepen
€ 1,50 (KWB leden: € 1,20)
-12 jaar gratis

Laatste kans !
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om lid te blijven van KWB
Wil je in 2022 blijven genieten van
onze spetterende activiteiten en
van onze maandelijkse KWB
nieuwsbrief?
Ja toch! Schrijf dan nu € 30 over
op de rekening van KWB en zo
blijf je lid met heel het gezin.
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Naam: ………………………
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Koekenzingen

Startviering

vrijdag 31 december

zondag 14 november

vanaf 9 u. in Bonheiden

Koekenzingen is nog leuker
geworden in Bonheiden
Op initiatief van KWB en in
samenwerking met

om 10.30 u. in de
O.-L.-Vrouwkerk van Bonheiden

Zolang er mensen zijn die zich
verenigen, om …

Opgelet ! ! !
Onze kinderen komen, op
oudejaar, nieuwjaar wensen
aan uw voordeur. Na een kort
maar krachtig liedje (oud jaar,
nieuw jaar, twee koeken…) hopen
ze op een centje of wat snoep.

hebben we het koekenzingen op
oudejaarsdag terug nieuw leven
ingeblazen.

Hopelijk staan ze niet voor een
gesloten deur, want dan … (hoog
huis, laag huis, daar zit een …)

Zo kregen alle kinderen een
mooie koekenzak om er hun
snoepgoed in op te bergen

Chaldeeuws koken

Ook dit jaar zal het nieuwe
werkjaar van onze parochiale
verenigingen ingeleid worden
met een startviering.
info:
Pastoor Jan - 015 33 15 45
jan.naveld@telenet.be

Onbekend is onbemind.
Velen onder ons kennen de
Oosterse christenen niet, weten
niet wat hun achtergrond en
leefwereld is. De Chaldeeuwse
gemeenschap behoort sinds 1553
tot de katholieke kerk, maar
sommige van hun priesters zijn
getrouwd. En ja, dat is perfect
volgens het boekje. Ze zijn
afkomstig uit het land van de
Bijbel en spreken Aramees, de
taal die Jezus sprak.

vrijdag 10 december
om 19 u. in het PC de Krekel

Onbekend is onbemind.
Zin in een bijzondere
inleefkookles, met net dat extra
sausje meer en een lesgever uit
het land van de Bijbel ?

Heb je nog een vraag ?
Je kan ons altijd bereiken via: Carl Van Hove - 015 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
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Afspraak: vrijdag 10 december
om 19 u. in het PC de Krekel
Deelnameprijs: leden € 25
niet-leden € 30.

Sprookjeswandeling

Jaarmarkt Rijmenam

zaterdag 6 november

maandag 15 november

Wie houdt van spannende
vertellingen, mag zeker deze
sprookjeswandeling niet missen !

vanaf 10.00 u
Starten kan tussen 16 u. en 20 u.
in het P.C. Sint Ludwina
(Putsesteenweg – Bonheiden)

Deelnameprijs:.
volwassenen: € 8 (KWB-leden: € 6)
kind 2 < 12 jaar: € 5 (KWB-leden: € 3)
kind 0 < 2 jaar: € 0
vooraf inschrijven is
noodzakelijk en kan via
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be/agenda

en is pas geldig na het storten
van het bedrag op de rek. van:
KWB Bonheiden-Rijmenam
BE06 9730 8533 9422
Heb je nog vragen ?
Je kan ons altijd bereiken via: Francis Hellemans - 0496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.be
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be

Kom ons een bezoekje brengen,
en proef onze overheerlijke alom
geprezen tongstrelende
bakharing.
Of kom gewoon even langs
voor een babbel en een drankje,
dat kan ook.
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Als de hemel kleuren gaat
op ’t einde van de dag.
Dan zal ik aan je denken
met een knipoog en een lach.
Dan zal mijn hart zich vullen
met het mooiste wat er is.
Dan zal het even dansen
ondanks het groot gemis.
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meer
kwb bonheiden - rijmenam
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sinterklaas
Chaldeeuws koken
kerstmis
koeken zingen.

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

