
BONZAÏ 2016-2017 
 

WIE ZEG JIJ DAT IK BEN … 
 
 

BONZAÏ IN DE OUDE ABDIJ  
 

• zondagvoormiddag 9 oktober 2016  
• zondagvoormiddag 27 november 2016 
• zondagvoormiddag 4 juni 2017 

 

BONZAÏ OP LOCATIE 
 

• zaterdagavond 7 januari 2017: Bonzaï animeert het ‘Klokstaminee’ in Erps-
Kwerps en we klinken samen op het nieuwe jaar  

• zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017: Gezinsweekend in Dworp 
• zondagvoormiddag 26 maart 2017: Viering in een van de kerken van  

Groot-Kortenberg 
• zaterdagavond 15 april 2017: samen Pasen vieren  

 
Jong en minder jong, klein en groot, PLUSSERS, jongeren, jongvolwassenen, 

koppels, alleenstaanden, gezinnen,... iedereen is van harte welkom! 
 

PLUSSERS ONLY 
 

Jongeren uit het secundair onderwijs zijn van harte welkom bij de PLUSSERS! 
 

• vrijdagavond 21 oktober 2016: Plussersavond in De Klok 
• vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari 2017: Plussersweekend in Dworp 

 

Info van andere activiteiten volgt! 
 

Onze droom en visie, ons volledige programma, praktische info, terugblikken op wat voorbij is met 
filmpjes en foto’s,… vind je op www.bonzaiwerking.be 
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