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Bonheiden, 24 november 2022 

 
 
 
Beste muziekliefhebber en fan van onze muziekvereniging, 
 
 

  
 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie nog iets van ons hebben gehoord, maar niet 
getreurd, wij hebben goed nieuws. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in december ons “Mosselsouper”. Dit jaar 
gaat het door op 3 december 2022 in zaal “De Krekel” in Bonheiden Dorp 65.  
Nodig zoveel mogelijk vrienden en familie uit en breng ze mee op 3 december om 
samen te genieten van onze lekkere mosseltjes. 
 
Voor zij die niet van mosselen houden zijn er uiteraard alternatieven voorzien : 
 

Mosselen € 24,00 € 23,00 (1€ korting indien betaald vóór 28/11/2022) 

Mosselen (Kleine portie) € 16,00 € 15,00 (1€ korting indien betaald vóór 28/11/2022) 

Vol-au-Vent € 20,00 € 19,00 (1€ korting indien betaald vóór 28/11/2022) 

Curryworst  € 5,00  

Frietjes € 2,00 voor kinderen onder de 12 jaar 

 
Reserveren is aan te raden, maar het kan ook zonder reservatie  

“Zolang de Voorraad Strekt” 
 

Inschrijvingsformulier vindt u achteraan deze Nieuwsbrief ! 
Of op onze website:  

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/multimedia-nl/nieuwsbrief  
 

Maar ONLINE inschrijven gaat sneller op: 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/reservatie 
  

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/multimedia-nl/nieuwsbrief
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/reservatie
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Momenteel wordt er door KWB Bonheiden-Rijmenam naarstig gewerkt aan een 
nieuwe Kerststal. 

Deze zal ingehuldigd worden op 10 december 2022 om 17:00 uur. 

KMB, het Davidsfonds en KWB slaan hiervoor de handen in elkaar. 

Er zullen ter plaatse toepasselijke teksten/gedichten voorgelezen worden en het 
koperensemble “De Klare Kopers” en het klarinettenensemble “De Klare Rietjes” 
zorgen voor de muzikale noot. 

Wij verwelkomen u graag op het Dorpsplein onder de Kerktoren en kom daar ook 
eens langs op onze Winterbar met hartverwarmende hapjes en drankjes.  

 
 
 

 
 

Op 17 december bent u allen welkom op ons “Kerstconcert” in zaal Ludwina in 
de Zellaerdreef 4 (Putsesteenweg). 
 
Het concert wordt voorafgegaan door een broodmaaltijd met krentenbrood en 
stollen (georganiseerd door het Davidsfonds) en dit start om 18:00 uur (deuren 
17:30 u). Inschrijven voor de broodmaaltijd is verplicht. 
 
Aansluitend volgt er een spetterend kerstconcert door de K. Muziekvereniging 
Bonheiden o.l.v. Bart Van Buggenhout. Dit concert zal u zeker verbazen of 
misschien valt u wel achterover van het resultaat. Benieuwd naar welke speciale 
effecten en geluiden door Robby Fallein in de zaal getoverd worden? Komen is weten! 
 
Het Krekelkoor (“De Krekels”) brengen u in de gepaste Kerstsfeer. 
 
En u, lieve gast, nodigen wij graag uit om mee kerstliederen te zingen en in het teken 
van Kerstmis en verbondenheid de komende kerstperiode heerlijk in te zetten. 
 

U kan voor de broodmaaltijd en/of het concert kaarten bestellen bij de verschillende 
verenigingen die samenwerken voor dit evenement. 

         “Kerstconcert”   
U zijt Wellekome 

  In samenwerking met  
KWB, het Davidsfonds en het Krekelkoor 
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KMB 
 
 

 
Kaarten kopen bij muzikanten en bestuur 
Bestellen op 0475 / 47 16 09 
E-mail: muz.bonheiden@gmail.com 

ONLINE: www.muziekverenigingbonheiden.be/inschrijven/ 
 

Betalen op: BE66 3631 4711 0543 
 

Het Davidsfonds 

 
Kaarten kopen bij het bestuur 
Bestellen op 0474 / 92 08 58 
E-mail: dirk.timmermans@telenet.be 
 

Betalen op: BE03 4072 0310 8184. 
 

KWB 
 

 
Kaarten kopen bij het bestuur 
Bestellen ONLINE: 
https:/www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven 

 

Betalen op: BE06 9730 8533 9422. 
 

 
De toegangskaarten zijn aan € 15 
en kinderen onder de 12 jaar betalen volgens hun leeftijd. 
 
U kan een all-in ticket bestellen aan € 15 (broodmaaltijd met 
Kerstbrood + concert) maar het is ook mogelijk om voor beide 
onderdelen van het evenement apart te reserveren (zelfde prijs € 15). 
 

Hopelijk tot dan. 

 
Volgende evenementen liggen nog in het verschiet : 

• Teerfeest 2023 • Zaterdag 14 januari in Krankhoeve (voor leden die inschreven op onze 
NieuwsBrief). 
Rondgang bij verschillende café’s gevolgd door een Breugeltafel en feest. 

• STILLE NACHT • Zondag 22 jan 2023 om 15:00 en 20:15 u:  
Theatervoorstelling met Max Last en met muzikale medewerking door de 
K. Muziekvereniging Bonheiden o.l.v. Bart Van Buggenhout. 

Reservatie enkel via de ticketverkoop van ’t Blikveld. 

https://apps.ticketmatic.com/widgets/bonheiden/flow/tickets?event=254717588632,480643310316#!/addtickets 

of aan de infobalie van ’t Blikveld: Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden 
of tel: 015 50 28 70 
of e-mail: blikveld@bonheiden.be 

• Vlaaienloten • Dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur. 

• Concert Zaterdag 22 april 2023 – Disney in ’t Blikveld –  o.l.v. Bart Van Buggenhout  

Hou alvast bovenstaande data vrij in uw agenda zodat u zeker niets mist. 

We kijken er naar uit om u allen terug te verwelkomen. 

 

Tot dan 

Het bestuur 

  

mailto:muz.bonheiden@gmail.com
http://www.muziekverenigingbonheiden.be/inschrijven/
mailto:dirk.timmermans@telenet.be
https://www.kwbbonheidenrijmenam.be/inschrijven
https://apps.ticketmatic.com/widgets/bonheiden/flow/tickets?event=254717588632,480643310316#!/addtickets
tel:015502870
mailto:blikveld%40bonheiden.be
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Heeft u ook interesse om ons mosselsouper of al onze organisaties van 2022-2023 te 
sponsoren, neem dan gerust contact op of schrijf in op: 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/welkom-nl/onze-sponsors-nl/ik-
wil-sponsoren  

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/welkom-nl/onze-sponsors-nl/ik-wil-sponsoren
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/welkom-nl/onze-sponsors-nl/ik-wil-sponsoren

