oktober 2021

kwbnieuws

Jaargang 77

Sprookjeswandeling
zaterdag 6 november

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

http://www.kwbbonheidenrijmenam.be/agenda
Voor en na de wandeling kan je
iets eten en/of drinken tegen
democratische prijzen.

en is pas geldig na het storten
van het bedrag op de rek. van:
KWB Bonheiden-Rijmenam
BE06 9730 8533 9422

Heb je nog een vraag?
Je kan ons altijd bereiken via: Francis Hellemans - 0496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.be
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
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Chaldeeuws koken
vrijdag 10 december

Zin in een bijzondere
inleefkookles, met net dat extra
sausje meer en een lesgever met
een andere culturele achtergrond?
Veroordeel niet wat je niet weet,
wat jij nooit hebt gevoeld.
Aan zo een mening heeft men niets,
ook al is ’t goed bedoeld.
Luister naar die ander,
naar wie ’t wel heeft meegemaakt,
vooraleer je monden snoert,
de zachtste zielen kraakt.

Ja! Natuurlijk blijf ik lid van KWB
Lidmaatschap 2022
Ja! Natuurlijk blijf ik lid van KWB. Ook al hebben we, met zijn allen, het afgelopen jaar minder kunnen
deelnemen aan KWB-activiteiten! Maar nu het terug mag, vliegen we er samen in.
Voor € 30 blijf je lid met heel het gezin. Dus…
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BE06 9730 8533 9422
ARSP BE 22
KWB Bonheiden - Rijmenam
2820 Bonheiden
KWB Ledenbijdrage 2022

Naam: ………………………
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Rijmheidewandeling

Jaarmarkt Rijmenam

zondag 28 november

maandag 15 november

vrije start tussen 8 u. en 15 u.

vanaf 10.00 u

in het PC De Krekel, Dorp 65 te Bonheiden
.

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.

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.

oktober
31 halloween

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

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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sinterklaas
Chaldeeuws 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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