
Een jaar vol kleuren 

BONZAÏWEEKEND  

15-17 FEBRUARI 2019 

 

 

PROGRAMMA 

 

Vrijdag 15 februari 2019 

 

 19u30 Aankomst Plussers in Hanenbos 

 Plussersavond met bezinning en spel  

 

Zaterdag 16 februari 2019 

 

 Vanaf 10u verwelkomen we de volwassenen en kids 

 Voormiddag:   

 Creamoment  

 Namiddag: 

 GPS-tocht 

 Op ontdekking in en om het provinciaal domein  

 Vrije tijd 

 Avond: 

 Godly Play 

 Bonzaï-kwis 

 Gezellig samenzijn  

 

Zondag 17 februari 2019 

 

 Voormiddag: 

 Kids en Plussers: creatieve workshop o.l.v. Evi 

 Volwassenen: Workshop ‘Op safari’ o.l.v. Elien (Zennedal)  

 Namiddag: 

 Bezinnend slotmoment (14u)  

 

  



Een jaar vol kleuren 

BONZAÏWEEKEND  

15-17 FEBRUARI 2019 

 

 

PRAKTISCHE INFO 
 

Place to be: Domein Hanenbos 

Lotsesteenweg 103, 1653 Beersel (Dworp) 

www.destelheide.be/routebeschrijving#Bereikbaarheid%20met%20de%20auto%20Hanenbos  

 
Prijzen:  Voor het volledige weekend (incl. overnachtingen, verblijf, maaltijden, koffiepauzes, 

materialen en workshops):  
€30 voor kids (€15 voor kids t.e.m. 3 jaar),  
€45 voor volwassenen,  
€55 voor Plussers (vanaf vrijdag) 
 
Voor 1 dag (incl. koffiepauzes, maaltijden, workshops):  
€15 voor kids, €25 voor volwassenen          
 
Is de financiële bijdrage moeilijk haalbaar? Contacteer ons zeker, we zoeken samen een 
oplossing! Kunnen deelnemen en deugd beleven aan Bonzaï is onze grootste prioriteit, de prijs 
mag hiertoe geen hindernis vormen! 

 

Inschrijven: 

1. Stuur een mailtje naar bonzai.kortenberg@gmail.com met volgende info: 

 Namen van alle deelnemers 

 Momenten waarop je aanwezig zal zijn 

o Plussersweekend van vrijdagavond 15 tot zondagmiddag 17 februari  

o Gezinsweekend van zaterdagvoormiddag tot zondagnamiddag  

o enkel zaterdag 16 februari  

o enkel zondag 17 februari 

 eventuele opmerkingen of suggesties 

 

2. Ben je lid van Bonzaï, dan beschikken we over alle gegevens en hoef je niets door te sturen. 

Ben je geen lid? Vul dan de infofiche in en bezorg ze ons zo snel mogelijk terug, zodat we 

over alle nodige gegevens beschikken (verplicht i.k.v. de verzekering en VZW-wetgeving) 

 

3. Betaal de weekendbijdrage op rekeningnummer BE60 9733 5502 3670 met als vermelding 

‘weekend + je naam’. 

http://www.destelheide.be/routebeschrijving#Bereikbaarheid%20met%20de%20auto%20Hanenbos
mailto:bonzai.kortenberg@gmail.com

