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Koekenzingen
vrijdag 31 december
vanaf 9 u. in Bonheiden

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.
Hopelijk staan ze niet voor een
gesloten deur, want dan … (hoog
huis, laag huis, daar zit een …)
Alle kinderen kregen een mooie
koekenzak, om er hun snoepgoed in
op te bergen, van…
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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,
Wortel- en 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.
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.

Landlopersmenu:
Dagsoep
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
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
Marleen de Bruyn - 015 51 14 54 - mdbruyn@hotmail.com

Chaldeeuws koken
vrijdag 10 december
om 19.30 u. in het PC de Krekel

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.

Heb je nog een vraag ? Dan kan je kan ons altijd bereiken via:
Carl Van Hove - 015 51 84 51 - carl.vanhove@telenet.be
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Uw inschrijven
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

Onbekend is onbemind.
Zin in een bijzondere inleefkookles,
met net dat extra sausje meer en een
lesgever uit het land van de Bijbel ?
Vooraf inschrijven (tot en met 5
december) is noodzakelijk en kan
via: carl.vanhove@telenet.be
en is pas geldig na het storten van
het bedrag op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam
Deelnameprijs :
€ 25 voor KWB-leden
€ 30 voor niet-leden

Even terugblikken
Sprookjeswandeling
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KWB rouwt om het overlijden van
Jef Fonteyn

Jozef Fonteyn
° 27/05/1932
+ 9/11/2021
Gedurende vele jaren was Jef lid van
onze KWB, het overgrote deel
daarvan was hij bestuurslid waarvan
hij 8 jaar (1975-1983) een zeer
gedreven voorzitter was.

KWB Bonheiden - Rijmenam wenst
langs deze weg,
zijn echtgenote Maria, zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
haar oprechte gevoelens van
medeleven over te maken en hen
veel sterkte toe te wensen in deze
moeilijke dagen
Jef,
mochten we nog iets tegen jou
kunnen zeggen, zou het zeker
“dank je” zijn.

januari
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nieuwjaarsdag
drie koningen
verloren maandag
winterwandeling

februari
14 valentijnsdag
19 dropping
27 carnaval

maart
2 aswoensdag
10 opfrissing wegcode
27 zomertijd

april
218
17
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Jef was de bezieler van tal van
activiteiten en bij haast alle
activiteiten van onze afdeling was hij
op een of andere wijze betrokken.

de paashaas is verdwenen
paasdag
klokkenwerpen
quiz

mei

Nadat hij zich enkele jaren geleden
had teruggetrokken als actief
bestuurslid bleef hij de werking van
KWB op de voet volgen.
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dropping

dag van de arbeid
de gouden arm
moederdag
garageverkoop
hemelvaartsdag
rerum novarum

juni
36
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12
15
25

zaterdag 19 februari

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
19 kwb - pop-up - café

oktober
meer

kwb bonheiden - rijmenam
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slapen lig je toch niet wakker
rijmheidewandeling
V.U.
wintertijd
Francis Hellemans
halloween
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

