maart 2022

kwbnieuws
Jaargang 78

klokkenwerpen

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

Een belangrijke voorwaarde om een
goede, veilige bestuurder (auto,
fiets,…) te zijn, is een voldoende
accurate kennis van de wegcode.

paaszondag 17 april
11.15 u. op het kerkplein

vanaf

Deze workshop (±3 u.) is erop gericht
de kennis van de wegcode op te
frissen.
Ook worden de laatste wijzigingen in
de wegcode overlopen.

KWB op zijn Paasbest.
Ken je alle wijzigingen in de wegcode
van de laatste jaren?
Ga je iemand leren rijden?
Ken je als ervaren bestuurder de
laatste verkeersregels?

Inschrijven ter plaatse
Deelnameprijs:
€ 3 voor KWB-leden
€ 5 voor niet-leden

Niet vergeten

Tijdens deze workshop
opfrissing wegcode
stellen we ons de vraag aan welke
voorwaarden een goede bestuurder
moet voldoen.

Traditiegetrouw wordt op
Paaszondag door
KWB Bonheiden - Rijmenam
Het klokkenwerpen georganiseerd.
Na de Paasviering van 10.30 u.
vliegt de paasklok vanuit de
O.-L.-Vrouwkerk boven het
kerkplein, om, boven de hoofden van
honderden kinderen, een lading
eieren te lossen.
Wie een ei kan bemachtigen krijgt
zijn of haar prijs onmiddellijk
uitgereikt.
Alle kinderen, ook zij die geen ei
kunnen vangen worden
door KWB beloond.
Niemand gaat met lege handen
naar huis!
Heb je nog een vraag ?
Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be

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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F. Hellemans - 0496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.be

De paashaas is
verdwenen
Van 2 april t/m 18 april

Garageverkoop
zaterdag 14 mei
van 9 u. t/m 15 u.

Deze knotsgekke zoektocht naar de
paashaas is een avontuurlijke
wandeling van 4 km, met en voor
kinderen, die elk gezin in eigen
bubbel kan doen.
Onderweg kom je
7 paasborden tegen.
Scan de QR-code(s) en luister naar
een knotsgek paashaasverhaal,
voor kinderen van -8 jaar en +8 jaar,
ingesproken door
Saartje Vandendriessche !
Bezorg je kwb een leuke foto van
jouw paastocht?
Je kan deze doorsturen naar
kwb.bonheiden.rijmenam@telenet.be

of post ‘m op Facebook met #KWB
Deelname is gratis
en kan van 2 april t/m 18 april.
Vertrek en aankomst:
O.C. St.-Maartensberg

.

Meer dan 100 gezinnen zetten hun
garagepoort open om u te
verwelkomen op de
ste
8 garageverkoop
van Bonheiden en Rijmenam
waarvoor KWB en Curieus
de handen in elkaar slaan.
Kom op zaterdag 14 mei
rondneuzen (tussen 9 u. en 15 u.)
in de verschillende garages van
Bonheiden en Rijmenam en
misschien kan je er een interessant
koopje doen.

Inschrijven via: https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
Heb je nog een vraag ? Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be
Katy Joly - 0473 85 09 22 - katy.joly@telenet.be
Jo de Smet - 0485 52 02 80 - de.smet.jo@skynet.be
.

.

Kwb is niet aansprakelijk voor
mogelijke ongevallen.
Hou het veilig en plezant!
Heb je vragen?
Dan kan je ons altijd bereiken via:
http://www.kwbbonheidenrijmenam.be

Wil je als inwoner van
Bonheiden of Rijmenam
op zaterdag 14 mei op eigen terrein
(bijvoorbeeld in je garage) spullen
verkopen die je zelf niet meer
gebruikt?
Schrijf je dan nu in via:
https:/www.kwbbonheidenrijmena
m.be/inschrijven
(we vragen 2 euro inschrijvingsgeld)
Opgepast !!! Uw inschrijving is pas
geldig na het storten van € 2 op rek.
BE06 9730 8533 9422
t.v.v. KWB Bonheiden-Rijmenam

Ego zegt:
“Zodra alles op zijn plaats
valt, zal ik vrede vinden”
Ziel zegt:
“Vind vrede en alles zal op
zijn plaats vallen”
Dalai Lama

F. Hellemans - 0496 50 67 68
hellemans.geens@telenet.be
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Quiz
zaterdag 23 april
om 19.30 u. in het PC de Krekel
maart
2 aswoensdag
10 opfrissing wegcode
27 zomertijd

april
.

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.

218
17
17
23

mei
1
7
8
14
26
26

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

€ 25,00 / ploeg

de paashaas is verdwenen
paasdag
klokkenwerpen
quiz
dag van de arbeid
de gouden arm
moederdag
garageverkoop
hemelvaartsdag
rerum novarum

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

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

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

31

september
18 kwb - pop-up - café

oktober
6
23
30
31

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

meer

kwb bonheiden - rijmenam
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slapen lig je toch niet wakker
rijmheidewandeling
wintertijd
halloween
van

november
1 Allerheiligen
5 sprookjeswandeling
11 wapenstilstand WO I
startviering
14 jaarmarkt Rijmenam
15 koningsdag
2527 blokjesfestival
V.U.
december Francis Hellemans
6 sinterklaas
H. Consciencelaan 10
9 napalees2820
koken
Bonheiden
25 kerstmis
+32 496 50 67 68
31 oudejaar
hellemans.geens@telenet.b
e
31 koeken zingen.

