
 
Meer foto’s en sfeerbeelden zie hier of op onze website. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 

• Terugblik op het Klokstaminee en Rode Neuzen Dag 

• Vooruitblik op het weekend 

• Samen met Willem Vermandere op weg naar Pasen 

• Geloven beweegt 

• Lidgelden 2016 

• Bezinningstekst: geborgen 

 

Klokstaminee  

Op 5 december 2015 animeerde Bonzaï het 
Klokstaminee. De Plussers kozen dit keer de ‘Rode 
Neuzen Dag’ uit om als goed doel te steunen. 
Naar goede gewoonte werd er ook voor ‘actie’ gezorgd 
en konden de aanwezigen genieten van de 
lichtgevende jongleerprestaties van Abraham Choc. 
Bekijk de foto’s op onze website.  



Vooruitblik op het weekend  

Het laatste weekend van januari trekken we samen met een 
30-tal gemotiveerde Bonzaïers naar domein “Destelheide” in 
Dworp. Samen gaan we er op weg, om te genieten van een 
zingevende zoektocht naar wat geloven vandaag voor ons 
betekent.  
De Plussers vertrekken al op vrijdagavond. 
Op zaterdag vervoegen de gezinnen en volwassenen de 
groep. Meer detailinfo op onze website. 
 

 

Samen met Willem Vermandere op weg naar Pasen 

 
 
Zaterdag 19 maart om 20u (deuren 19u30) 2016 in de Sint-Amandus-kerk te Erps. 
Kaarten zijn te bekomen via de website www.bonzaiwerking.be  
of vanaf februari aan de Uitbalie in de bib van Kortenberg (De Walsplein 30, Kortenberg)  
Prijzen: 13 euro (-18j); 15 euro (+18j VVK); 18 euro (+18j kassa) 
Nog vragen? Contacteer bonzai.kortenberg@gmail.com, 0472/225700 

Geloven beweegt, Bonzaï beweegt mee 

Bonzaï is opgenomen op de kaart van de levende geloofsgemeenschappen van het IPB.   
Neem zeker een kijkje op www.gelovenbeweegt.be  
 

 

 



Lidgeld 2016 

Word lid of vernieuw je lidgeld voor 2016. 
 
Voor het kalenderjaar 2016 bedraagt de lidmaatschapsbijdrage: 

• 15 euro per persoon (kind, jongere of volwassenen – ook voor steunende leden) 

• 50 euro per gezin als meerdere gezinsleden deelnemen aan Bonzaï 
 

Hoe word je lid? 

• Ga naar de website: http://www.bonzaiwerking.be/lid-worden.html  

• Druk er de infofiche af, vul je gegevens in en bezorg ons de ondertekende infofiche terug (via een 
van de begeleiders of per mail bonzai.kortenberg@gmail.com ) 

• Stort je bijdrage op de Bonzaï-rekening BE12 9730 8093 2992  

Bezinningstekst  
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