januari 2022

kwbnieuws
Jaargang 78

winterwandeling
zaterdag 15 januari 2022

Vertrek : 8.30 u.
(parking De Meent)
koffie of thee bij vertrek in Wortel

Na het middagmaal doen we nog een
wandeling van ± 5 km, gevolgd door
een
feestelijke nieuwjaarsreceptie!

We wandelen van Wortel naar
Merksplas

Dit jaar maken we kennis met
Kolonie 5-7, of beter gezegd, Wortelen Merksplas-Kolonie., een Unesco
Werelderfgoed.

Terug thuis : ± 19.00 u.

Niet vergeten
In de voormiddag stappen we ± 8 km
en in brasserie Colonie 7 gaan we
middagmalen.
Landlopersmenu:
Dagsoep
In het begin van de negentiende
eeuw, toen nog Verenigde
Nederlanden, werden 7 Koloniën
van Weldadigheid opgericht, waar
mensen die in armoede leefden
naartoe gestuurd werden. Vijf
koloniën werden ondergebracht in
het noorden van Nederland en twee
in het zuiden, in wat nu de Belgische
Kempen zijn. Deze laatste twee zijn
de koloniën van Wortel en
Merksplas geworden.

videe met verse frietjes
en een salade
Wie niet graag wandelt in de namiddag
kan ter plaatse blijven. Een locatie met
verschillende mogelijkheden, in het
midden van het prachtige domein rond de
Koloniën van weldadigheid.

Inschrijven via
https:/www.kwbbonheidenrijmenam.
be/inschrijven
en is pas geldig na het storten van
het bedrag op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam
Deelnameprijs :
€ 30 voor KWB-leden
€ 40 voor niet-leden
Kinderen < 18 jaar betalen € 20

Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
Marleen de Bruyn - 015 51 14 54 - mdbruyn@hotmail.com
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Quiz

opfrissing wegcode

zaterdag 23 april
om 19.30 u. in het PC de Krekel

donderdag 10 maart
om 19.30 u. in het PC de Krekel

Ken je alle wijzigingen in de wegcode
van de laatste jaren?
Ga je iemand leren rijden?
Ken je als ervaren bestuurder de
laatste verkeersregels?

Klaar voor een avondje
heerlijk entertainment
met een hapje en een drankje?
Ja! Kom dan Kwissen met
KWB Bonheiden - Rijmenam
Een ludieke kwisavond voor zowel
gelegenheidsploegen
als de recreatieve kwisploegen
waarbij het serieus denkwerk wordt
afgewisseld met leuke spelrondes.
In Bonheiden wordt speciaal
aandacht geschonken aan de
plezier-kwissers.
Er is immers een speciale prijs
voorzien voor de voorlaatste ploeg
in het klassement

Bij KWB is het al een traditie.
De kwis staat uiteraard open voor
alle kwisploegen en je team mag
bestaan uit maar liefst
6 deelnemers.
Inschrijven (tot 17 april) via:
https:/www.kwbbonheidenrijmenam.
be/inschrijven
en is pas geldig na het storten van
het bedrag op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam
Deelnameprijs bedraagt

Tijdens deze workshop
opfrissing wegcode
stellen we ons de vraag aan welke
voorwaarden een goede bestuurder
moet voldoen.
Een belangrijke voorwaarde om een
goede, veilige bestuurder (auto,
fiets,…) te zijn, is een voldoende
accurate kennis van de wegcode.
Deze workshop (±3 u.) is erop gericht
de kennis van de wegcode op te
frissen.
Ook worden de laatste wijzigingen in
de wegcode overlopen.
Inschrijven ter plaatse
Deelnameprijs :
€ 3 voor KWB-leden
€ 5 voor niet-leden

€ 25,00 / ploeg

Tijdig aanwezig zijn kan in je
voordeel zijn,
want vanaf 19.30 u. kan je starten
met de aperitiefronde.

Wist je dat fietsers geen voorrang hebben
op een zebrapad?
Enkel voetgangers genieten deze
speciale rechten.
Stap af en profiteer van dezelfde
verkeersregels of wacht tot je geen
andere weggebruikers hindert als je over
het zebrapad fietst.

De Quiz start om 20.00 u.
in het PC De Krekel
Dorp 65 te Bonheiden
Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
René De Neef - 015 51 39 55 - r.de.neef@telenet.be
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Heb je nog een vraag ?
Dan kan je ons altijd bereiken via:
Carl Van Hove - 015 51 84 51
carl.vanhove@telenet.be

dropping
zaterdag 19 februari

Het parcours, ±10 km, bestaat uit
allerlei opdrachten: kompaslopen,
visgraat, bolletje - pijltje, foto’s
herkennen,
blinde kaart, enz.
Inschrijven via
https:/www.kwbbonheidenrijmenam.
be/inschrijven

Op zoek naar de ideale
avondactiviteit?
Wel ! Onze KWB staat garant voor
een avontuurlijk avondje wandelen.
Op zaterdag 19 februari krijgen alle
ingeschreven ploegen in de loop van
de dag een telefoontje of mail,
om te verzamelen
(tussen 17.00 u. en 19.00 u.)
op de plaats van waaruit je zal
gedropt worden.

Deelnameprijs :
€ 3 voor KWB-leden
€ 6 voor niet-leden
Kinderen < 18 jaar betalen € 1,5
Voor die prijs krijg je van ons een
avond uitzonderlijk stapplezier in
goed gezelschap, een opkikkertje
onderweg en een soepje achteraf!
Verder vragen we je zelf te zorgen
voor stevig schoeisel, een goede
zaklamp, reflecterende kledij en
uiteraard uw goed humeur.

Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
.
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Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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juni
36
5
12
15
25

stap-week-end
pinksterdag
vaderdag
fiets-zomer-zoektocht
de trappisten achterna

juli
 fiets-zomer-zoektocht
11 feest v.d. Vlaamse gemeenschap
14 jardin d’amour
21 Nationale feestdag

augustus
15 O.-L.-Vrouw hemelvaart
fiets-zomer-zoektocht

31

september
18 kwb - pop-up - café

oktober
meer

kwb bonheiden - rijmenam
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slapen lig je toch niet wakker
rijmheidewandeling
wintertijd
V.U.
halloween
Francis Hellemans
H. Consciencelaan 10
november
2820 Bonheiden
1 Allerheiligen
+32 496 50 67 68
5 sprookjeswandeling
hellemans.geens@telenet.b
11 wapenstilstand WO I
e
startviering
14 jaarmarkt Rijmenam
15 koningsdag
2527 blokjesfestival
van

december
6 sinterklaas

