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Reis Bastogne 28 maart 2015 
 

 

In de vorige KWB leeft werd het bezoek aan Bastogne al aangekondigd. Nu 

kunnen we jullie het definitieve programma voorstellen met een licht 

aangepaste prijs van € 36  per persoon. 

 

Vertrek om 7u 30 op het Boudewijnplein. 

Om 10 u bezoek aan het Bastogne War Museum.(open sinds 22 maart 2014) 

Om het museum te bezoeken krijg je een Nederlandstalige audiogids. 

Om 12 u 30 picknick (zelf mee te brengen). 

Om 13 u start de natuurwandeling (met borrel) van ongeveer 7 km, waarvoor 

we wandelschoenen aanraden. 

Het alternatief voor de namiddag staat ook op punt. Voor degenen die de 7 km 

niet meewandelen, rijden we met de bus naar het centrum van Bastogne waar ze 

onder begeleiding een 

stadswandeling kunnen maken ook voor 

hen is  een borrel voorzien,of er is de 

mogelijkheid voor het bezoeken van 

verschillende musea. Ook kan je de 

winkelstraat verkennen en genieten van 

een terrasje. De inkom voor de 

musea in de namiddag is niet 

inbegrepen. 
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Om 15 u 30 worden de natuurwandelaars opgepikt door de bus en naar het 

centrum van Bastogne gebracht waarna ze ook ongeveer een uur vrij zijn. 

 

Om 17 u 30 worden we allemaal verwacht in het gezellige restaurant “Wagon 

Restaurant Leo” gelegen in het centrum van Bastogne.  



Het voorgestelde menu: 
 

Italiaanse tomatensoep. 

 

Kippenbrochette met Provençaalse saus en frietjes 

 

Ijs soesjes met chocoladesaus en slagroom. 

 

Drank is niet inbegrepen. 

 

Om 19 u 30 vertrekken we naar huis. 

 

Aankomst op het Boudewijnplein +/- 21 u 30. 

 

Wie nog niet ingeschreven is snel inschrijven (voor 21 maart 2015) bij Marc 

Bijloos Geenrijt 73 011/ 42 46 50. 

Inbegrepen in de prijs busreis, inkom van het museum in de voormiddag, het 

avondeten en de borrels. 
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75 KWB Heusden-centrum 
 

In 2017 bestaat onze kwb-afdeling 75 jaar. 

Dat moet natuurlijk gevierd worden. 

Onze viering van 50 jaar KWB zit zeker nog in het geheugen van 

heel wat kwb-ers. 

Uiteraard willen we in 2017 onze afdeling opnieuw in de bloemetjes 

zetten. 

Om alles tijdig te plannen willen we een feest-comité oprichten. 

Heb je interesse om mee te denken om dit jubileum in goede banen 

te leiden ? 

Meld je dan bij onze voorzitter Romain Beerten,  

Schaapsweg 97  

tel : 0496/52.07.02 
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Verslag van het 27ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 3 ” 
15/01/15 Slaapstoornissen bij senioren. Door Dr. Veerle Mertens.  

Slapen is een gedrag, het is een deel van onze psychologie en onze filosofie. 

We slapen één derde van ons leven. Alles wat je overdag hebt belast wordt door 

te slapen geëlimineerd. Meerdere dagen niet goed slapen geeft 

concentratiestoornissen en slaap inhalen gaat niet. Kinderen hebben veel 

remslaap om hun hersenen te laten ontwikkelen. Tijdens de remslaap kunnen 

we niet bewegen, dit is een ingebouwde veiligheid om dromen niet actief te 

maken. Dromen gaan over een probleem en hebben geen tijdsperspectief. De 

slaap wordt onderverdeeld in drie fasen. N1 is lichte slaap. N2 is iets dieper en 

N3 is de diepe slaap. Bij slaapstoornissen is voor elke fase medicatie maar men 

moet eerst vaststellen in welke fase de slaapstoornis plaatsvindt. Hoe is het 

slaappatroon? Kun je niet inslapen of lig je na een paar uurtjes slapen voor de 

rest van de nacht wakker? Hier moet je de slaapmedicatie aanpassen volgens de 

plaats waar het probleem zich stelt en niet zo maar “een slaappilletje” slikken. 

Eenzelfde slaappil werkt anders bij een dertigjarige als bij een zeventigjarige. 

Sommige medicatie werkt langer na bij een zeventigjarige, dit kan een gevaar 

vormen om de volgende dag auto te rijden. Pasgeborenen hebben geen 

slaapritme dag en nacht; vanaf drie maanden wordt dit ontwikkeld. Vanaf 65 

jaar is er geen 8 uur slaap meer nodig. Vijf uur per nacht kan genoeg zijn en 

overdag twee maal een half uurtje dutten. ’s Morgens vroeg wakker worden en 

wakker liggen is dan eerder een normaal verschijnsel. Bij niet kunnen inslapen 

is na twintig minuten opstaan en een tijdje een boek lezen of wat muziek 

luisteren om tot rust te komen een goede remedie, beter als uren liggen rond 

woelen. Slapen op commando gaat niet  en slaap uitstellen al evenmin, we 

zitten dan te knikkenbollen.   

Een goede tas koffie drinken na 17u00 wordt afgeraden omdat cafeïne 

opwekkend is en de slaap zeker niet stimuleert, deca wordt eveneens afgeraden 

omwille van de chemische processen om deca te produceren.    

22/01/15  Petanque in “De Berk”    
Het jaarlijkse “potje petanque” is uit het programma niet meer weg te denken, 

alleen de locatie verschilt maar de ambiance en de gretigheid om te winnen 

stijgt nog elk jaar. Sommigen hadden zelfs een rolmeter bij om 
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de plaats van de ballekens tot op de millimeter na te meten  want een punt is een 

punt en “zjust is zjust”, “tes toch woar he”. De ambiance zat er goed in en we 

hebben ons ferm geamuseerd tot de wedstrijdleiding roet in het 

eten kwam strooien. Het excel programma dat ons andere jaren feilloos naar de 

uitslag leidde, leidde ons uiteindelijk naar een flop. Charly die gewoon was om 

met het programma te werken zat in Oostenrijk en wij konden met zijn allen het 

juiste knopje dat we moesten indrukken niet vinden om tot de juiste uitslag te 

komen.  Uiteindelijk hebben we de prijsuitreiking moeten stopzetten. Na enkele 

aanslagen met het juiste vingerke (van Charly) op de juiste knopjes en ook een 

manuele na telling door Philemon volgt hier de juiste uitslag. (en je weet: “de 

jury heeft altijd gelijk”) De winnaar was blijkbaar zeker van zijn stuk want die 

was al aardig aan het pimpelen voor de uitslag bekend was. 
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1 Willems Swa 3 0 39 14 25 

2 Aerts Anny 3 0 39 17 22 

3 Cuyvers René 3 0 39 17 22 

4 Quetin Roger 3 0 39 18 21 

5 Lemmens Leopold 3 0 39 19 20 

6 Elsen Roger 3 0 39 22 17 

7 Aerts André 3 0 39 23 16 

8 Lucas Louis 2 1 37 17 20 

9 Truyers Leon 2 1 36 24 12 

10 Vanluyd Gerard 2 1 33 24 9 
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29/01/15 Arm Wallonië. Door Pascal Verbeken. 

In 1903 maakte journalist August De Winne een lange tocht door Vlaanderen 

en legde de pijnlijke ellende vast op foto’s en in zijn boek “Arm Vlaanderen”, 

een Vlaanderen dat wegkwijnde in armoede. Een logisch gevolg was de 

migratie naar het zuiden van het land, eerst als seizoenarbeiders en later om 

zich er definitief te vestigen. In Rillaer waren in mei en in september 

(bietenmaanden) de klassen leeg omdat de kinderen mee gingen naar Wallonië 

voor seizoensarbeid. Het was generaties na elkaar zo, het was een evidentie. 

Een half miljoen Vlamingen zijn toen naar Wallonië verhuisd. In 1925 waren 

25 % van de inwoners van Charleroi Nederlandstalig en van Vlaamse afkomst. 

Waals was de taal in de fabriek. De Vlamingen gaven in Wallonië al vlug hun 

moedertaal op omdat het in het verfranste België een sociale promotie was als 

je Frans sprak, je behoorde dan niet meer tot het gepeupel uit het noorden. 

Dingen kunnen snel veranderen en op 10 à 15 jaar is de economie in Wallonië 

totaal in elkaar gestort. Welvaart is niet vanzelfsprekend, ook al leek dat 

voordien zo. De omslag is er gekomen vanaf 1950 en de grote bouwwoede rond 

expo ’58 heeft dit versterkt. In 1960 is er, dankzij het ACW, de actie op gang 

gekomen voor werk in eigen streek om de migratiestroom naar het zuiden te 

stoppen. In 1968 was voor het eerst de werkloosheid in Wallonië groter dan in 

Vlaanderen en vanaf toen is het zeer snel bergaf gegaan. In de gloriejaren 

werkten er in Seraing aan de hoogovens en in de staalfabrieken 40.000 mensen 

met een overvloed aan inkomsten. Er kwamen in die jaren zoveel inkomsten 

binnen in de stadskas dat er te weinig ideeën waren om het geld op te krijgen. 

Nu, twee decennia later behoort Seraing tot één van de armste steden van het 

land. Het vele geld dat er voorhanden was en later de grote geldstromen naar 

Wallonië zijn geïnvesteerd in verkeerde projecten. Het geld ging naar de 

staalindustrie en was enkel een verlenging van de doodstrijd, het is spijtig 

genoeg niet geïnvesteerd in nieuwe technologieën om andere werkgelegenheid 

te creëren. Er was in Wallonië ook een zeer scherpe tegenstelling tussen de 

arbeiders en de werkgevers.  Waar de vakbonden in Vlaanderen meedachten 

met het patronaat in de opbouw van de fabriek en om een “win –win” situatie te 

bekomen was er in Wallonië een vijandigheid tegen het patronaat. Daar kwam 

nog bij dat de opleiding en de diploma’s in Wallonië niet hoog aangeschreven 

stonden. Veel Vlamingen zijn in het begin van de vorige eeuw uit de ellende in 

Vlaanderen  
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weggetrokken en hun kleinkinderen zitten nu in Wallonië opnieuw in de 

ellende.  

5/02/15 De Brandweer. Door Marc Ceyssens. 

Vanaf 1 januari 2015 bestaat brandweer Heusden-Zolder niet meer maar is het 

een deel van de brandweerzone Zuid-West-Limburg. Heusden-Zolder bestond 

uit 50 vrijwilligers en 15 beroeps brandweermannen. De beschikbaarheid van 

vrijwilligers overdag, is moeilijker dan vroeger. De vele jonge gepensioneerde 

mijnwerkers die brandweerman waren maar die ondertussen aardig opgeschoten 

zijn in leeftijd zitten daar zeker voor iets tussen. De brandweer had een 1500 

tussenkomsten per jaar maar daarvan zijn er maar 195 branden, de rest zijn 

tussenkomsten bij storm (106), rupsen, wespen enz. De brandweer beschikt ook 

over een duikersploeg. Ook de ambulance wordt door hun verzorgd, ze brengen 

je in principe naar het dichts bij zijnde ziekenhuis tenzij de MUG-arts anders 

beslist. Je mag wel weigeren van mee te gaan. Na 1/1/15 is de zone Zuid-West 

Limburg een groot gebied van 7 zones en 523 personeelsleden, 126 beroeps en 

397 vrijwilligers.  

De brandweer roep je best op door het nummer 100 of het nummer 112 te 
vormen, deze verwittigen dan altijd de dichtst bij zijnde brandweerpost om met 

het juiste materiaal uit te rukken. Rechtstreeks naar de brandweer bellen wordt 

afgeraden. De tijd tussen de oproep en het ogenblik dat de brandweer ter plaatse 

is wordt bestudeerd en er worden seconden afgeknabbeld door allerlei ingrepen 

maar de tijd tussen het ontstaan van de brand en de oproep heb je zelf in handen 

en is soms erg lang. Door goede rookmelders te hangen, al of niet gekoppeld 

aan elkaar of aan een centrale kan je deze tijd nochtans erg verkorten en 

daardoor de schade beperken. Rookmelders mogen tegen het plafond of tegen 

de muur hangen maar moeten minimum 15 cm van de hoek hangen. 90% van 

de branden zijn kleine keukenbranden die zonder veel water geblust kunnen 

worden. 

Wigo. 
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Eetdag voor kraamkliniek in Nepal 
In 2011 wou Luc Reynders een nieuwe uitdaging aangaan nadat hij reeds 

enkele expedities naar de noord- en zuidpool had ondernomen. Hij focuste zich 

op fietsen en klimmen in Nepal. Het zou een trip worden rond het Annapurna 

gebergte. Onderweg zou hij ook langs het Tilicho lake rijden. Dit is een van de 

grootste en het hoogst gelegen bergmeer ter wereld (4949m). Van hieruit zou 

het dan via de Thorong La pass (5414m) verder gaan naar Marpha. Hier zou hij 

dan starten aan zijn beklimming van de Tukuche peak (6920m). Het was hier op 

de weg naar Tilicho lake naar de Thorong La pass in het bergdorpje Khangsar 

dat hij iets meemaakte dat nu nog steeds op zijn netvlies gebrand staat. Tijdens 

deze rit kwam hij uit bij een jong meisje (tussen 16 en 18 jaar) dat helemaal 

alleen aan het bevallen was achter een schamel huisje, wat een toestand. 

Terug in Kathmandu deed hij zijn verhaal aan Jagat van het reisbureau die voor 

de sherpa’s tijdens zijn beklimming had gezorgd. Nadat hij zijn verhaal had 

gedaan wist Jagat hem te vertellen dat dit normaal was in deze afgelegen 

gebieden. dit is ook de reden waarom de moeder en kindersterfte zo hoog is in 

deze gebieden. Het was ook via Jagat dat Luc in contact is gekomen met Albert 

K de voorzitter van een Nederlandse NGO die samen met Jagat bezig was om 

in Mainapokhari een kleine kraamkliniek te bouwen. Dit ziekenhuis zou dienst 

doen om een regio groter dan Limburg. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 

meer 3 uur rijden van hier. Veel mensen in deze regio hebben nog nooit een arts 

gezien. Luc heeft zich toen voorgenomen om voor dit project financiële 

ondersteuning te leveren. 

Tot zijn verbazing kon hij het vaststellen dat er meerdere mensen waren die in 

dit project geloofden. In 2012 is men begonnen met de bouw van een 

kleinschalig ziekenhuis. In oktober 2013 tijdens een nieuwe fietsexpeditie door 

Himalaya van India via Nepal verder naar Bhutan zou hij een tussenstop maken 

in Mainapokhari voor de opening van het ziekenhuis. Aangekomen in 

Mainapokhari stelde hij vast dat er inderdaad een klein en eenvoudig 

ziekenhuisje stond. Luc kon niet geloven dat deze mensen met zo weinig 

middelen dit hadden klaar gekregen. De opening werd rechtstreeks uitgezonden 

op de Napalese televisie. Ze hebben ook van een ziekenhuis in Kathmandu de 

garantie gekregen dat er altijd zeker 1 dokter aanwezig zal zijn. Eenmaal terug 

thuis vertelde hij hierover aan enkele van zijn beste vrienden. Vorig jaar is Luc 

dan met Stefan en Roger 
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naar Mainapokhari geweest om de eerste verjaardag van het ziekenhuis te 

vieren. Tijdens deze viering heeft de regering 8500 euro beloofd voor de aanleg 

van een weg tot aan het ziekenhuis. Verder is er ook afgesproken dat wanneer 

het ziekenhuis over 25 bedden beschikt de regering dan de kosten van een arts 

op zich zal nemen. 

Eenmaal terug thuis hebben zij de idee opgevat om wat extra geld in te zamelen 

voor de bouw van de 2° verdieping van het ziekenhuis zodat ze aan 25 bedden 

komen. Dit is dan ook de reden waarom zij nu een eetdag organiseren op 22 

maart. 

Kaarten voor deze eetdag zijn te verkrijgen bij Kerfs Roger, Kooidries7 of in de 

zorgwinkel, Brugstraat 38. 

Mensen die meer info wensen over dit project kunnen deze steeds bekomen bij 

Luc Reynders, Stefan Beerten, Roger Kerfs of tijdens de eetdag. 
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Banketbakles: een primeur 
Op 3 februari organiseerden we dit voor de allereerste keer. De keuken van het 

Kuipershof werd grondig aangepast. Twee ovens werden geleend bij Electro 

Schroeyen en een halve bakkerij bij Bakkerij Schreurs. ’t Is te zeggen we 

kregen echte roompudding, Turkse rozijnen, frangipane, banketbloem, chocola 

… en dan is het al een stuk eenvoudiger. Echte recepten, een echte bakker en 4 

uur later hadden we volgend resultaat:  

Deze 

foto 

haalde 

hbvl.be, 

de blog 

van Rudi 

Coomans, Internetgazet en het Parochieblad. Foto’s van deze activiteit vind je 

ook op onze website www.kwbheusden.be 

 

 

Te voet naar Scherpenheuvel 
Ook dit jaar stappen we op 1 mei weer naar Scherpenheuvel. 

Liefhebbers houden deze datum nu al vrij, meer inlichtingen in de volgende 

kwb-leeft. 
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Wekelijks fietsen 
Graag nodigen we iedereen uit op onze wekelijkse fietstochten. 

Elke week op woensdag om 13.30 uur vertrekken we aan de bob. 

We zijn gestart in 1975 en hopen er nog enkele jaren bij te doen samen met 

jullie. 

Bij regen of als het te warm is passen we. 

We willen dat iedereen kan genieten van 

onze gezondheidswandelingen met de fiets. 

We overdrijven niet met de kilometers en de 

snelheid, wees gerust ! 

Zorg maar dat je fiets in orde is voor 

woensdag 17 maart 2015, officiële 

startdatum seizoen 2015. 

Tot dan 

André  info : 011/42.61.69 

 

 

 

Café Mangé vrijdag 13 maart 
 

De volgende Café Mangé kondigt zich 

weer aan. 

Voor 4 euro kan je op vrijdag 13 maart 

weer lekker komen eten en gezellig  

keuvelen in de kleine feestzaal van de 

Kring. 

Deze keer staat er een stoofpotje van 

hondshaai op het menu. 

Inschrijven kan bij : 

Mark Bijloos, Geenrijt 73, 011.42.46.50 
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2de Wijndegustatie maandag 11 mei 
 Feestzaaltje van de Kring om 20 uur 

- 7 euro inkom (8 niet-KWB) 

- Voorinschrijven 

- Een schuimwijn 

- Enkele witte wijnen 

- Enkele rode wijnen 

- Hapjes na de degustatie 

Na de goede commentaren en de grote opkomst organiseren 

we een tweede degustatie. Weer een gezellige avond, spannende wijnverhalen 

van een kenner, proeven, lekkere hapjes. 

Inschrijven kan nu al … 

Stefan Aerts Noordberm 4   

0474 35.43.21  stefan@kwbheusden.be 

Alain Jans Poorthoevestraat   

0474 74.91.54 alain@kwbheusen.be 

Romain Beerten Schaapsweg 97  

0496 52.07.02 romain@kwbheusden.be 

In samenwerking met onze leden Bart & Inge en hun drankenhal Hauweycken.  

 

Foto-wandel-zoektocht 
Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een 

tochtje van + 5 km met veel zoekplezier. 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij de 

volgende personen : 

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 

- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 

- Eetcafe De Kring.  

 

Zoals ieder jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. 
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Een nieuwe traditie 

! !! 88!!  



Eters gezocht      

KWB EETDAG 

Zondagmiddag  

Moederdag = kwb-eetdag 

10 mei Kuipershof 
Duid deze datum met stip aan in je agenda.  

We voorzien vier 3-gangenmenu’s aan 12 euro (kind  -12 jaar is 6 euro). 

Meer informatie volgende Leeft. 

Helpers zijn welkom, maar toch komen eten is heel belangrijk deze dag. 

 

 

Samenaankoop stookolie maandag 27 april 2015 

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusden.be 

 

 

 

 

 

 

Hoe elektriciteit besparen? 

 

Op donderdag 16 april 2015 infosessie over hoe kan je elektriciteit besparen. 

 

Om 20 uur in het kleine zaaltje van de Kring. 
In samenwerking met de provincie Limburg. 

De mogelijkheid om een groepsaankoop te organiseren van huishoudtoestellen. 

 

Meer inlichtingen in de leeft van april en op www.destroomlijners .be 
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Agenda KWB-Overdag 

05 / 0305 / 0305 / 0305 / 03    Bezoek aan bib.Bezoek aan bib.Bezoek aan bib.Bezoek aan bib.    

 

De bibliotheek blijft in Heusden centrum en is volledig vernieuwd. 

Misschien hebben we nog altijd wat drempelvrees om daar eens binnen te 

gaan.  

12 /0312 /0312 /0312 /03    Antwerpen.Antwerpen.Antwerpen.Antwerpen.    

 

Onze daguitstap brengt ons naar Antwerpen. Bij aankomst is er koffie en 

koek in het kerkschip waar onze dorpsgenoot Pater Paul RENDERS, 

aalmoezenier Schippersapostolaat, ons zal ontvangen. Ook zijn er 3 

gidsen die ons alles zullen vertellen over het voormalig 

bevoorradingsschip van de “Kriegsmarine” 

Op de boot is er ook een warme maaltijd voorzien. 

Namiddag is er een vrij bezoek aan het “Red Star Line” museum.   

Van deze kade vertrokken tussen 1873 en 1934, meer dan 2 miljoen 

landverhuizers naar Amerika. 

Als er wat tijd overblijft, kunnen we ook het MAS beklimmen.  Langs een 

route van roltrappen word je van gelijkvloers naar +8 gevoerd. Onderweg 

komt heel Antwerpen voorbij door de 6 meter hoge glaspartijen. Op het 

panorama heb je een prachtig 360°-zicht op de stad, de stroom en de haven. 

Dit alles voor 40 euro. 

19 / 03 Feestelijke afsluiting19 / 03 Feestelijke afsluiting19 / 03 Feestelijke afsluiting19 / 03 Feestelijke afsluiting    

 

 

 

 

 

 

Als je suggesties hebt voor volgend 

werkjaar mag je die dan gerust meedelen. 
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Straat.net 2015 

Zwerfvuilactie 

 

Straat.net 2015: grote opruim 
zwerfvuil in onze gemeente. Doe mee met kwb op 21 
maart! 

 
 

Genoeg van al dat zwerfvuil langs de straten? Ook 

in 2015 trekken we weer onder het motto ‘een 

propere straat da’s een heldendaad’ samen de 

straat op om onze gemeentelijke wegen te bevrijden van al dat zwervend vuil. 

Samen met kwb kan je een handje toesteken om jouw buurt weer proper te 

maken. Je werkt niet enkel aan een beter en aangenamere omgeving, onze 

afdeling kan er nog wat aan verdienen ook! Beschouw het als een mooie 

ochtendwandeling terwijl je ook nog een goede daad verricht. Kom op 21 

maart, zaterdagmorgen, tegen 9uur naar het Boudewijnplein (hoek Kapelstraat 

Kooidries). Je krijgt van ons een grijptangetje, handschoenen, veiligheidshesje 

en een voorraad zwerf-vuilzakken. We verdelen ons in enkele teams en gaan 

om 9 uur op pad. Als afsluiter genieten we bij terugkomst nog van een drankje 

in het Themacafé. 

Schrijf vooraf in bij Romain Beerten 0496/520702 of 

romain.beerten@telenet.be 

Dit is een warme oproep om deel te nemen aan de opruimactie op zaterdag 21 

maart 2015. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
- Swa Bosmans, broer van Edmond Bosmans, Guide Gezellelaan. 

 

Nieuw lid 
- Jacques Verboven, Koerselsebaan. 

 

Je kwb-lidkaart is geld waard 
 

Winnaar maand maart:       
 

Fam. Johan Mentens M. Vanmelbeekstr 
 

 

Waardebon 2 pers. Café Mangé 13 maart 
Of 

Waardebon 1 pers. Moederdag Eetdag 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Het geluk ligt niet in de dingen zelf, maar in hoe je ze 

ziet en ervaart. 
       MC van der Bruggen 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

13 maart bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : j.aerts2@telenet.be 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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29 maart 2015 

12u-14u 

17u-19u 

OC “ONS HUIS” 

P. Paquaylaan 127 

   BERKENBOS 

         

    Menu 
 

Soep 

Koud & Warm buffet 

Indien besteld: ook vegetarisch! 
prijs  

per persoon : € 18 

Kind tss 5-12j. : € 8 

  Kind < 5 jaar: GRATIS 

 

Inschrijvingen: ten laatste vóór 20 MAART 2015!!! 

� Bij een lid van de Sint-Vincentiusvereniging 

� Telefonisch 0468/16 29 20 + betaling kassa 

 

Van harte welkom !!! 

 

 

 

 



 

 


