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Alternatieve verwarming 
Het ergste van de winter zal wel voorbij zijn; en we 

hebben er ons deel wel van gehad. 

Een groot deel van de energie (en dus ook van de 

energiefactuur) wordt opgestookt.  Dat betekent dat er 

heel wat geld kan uitgespaard worden door over te 

stappen op  een energiezuinig verwarmingssysteem. 

En zo sparen we niet enkel onze portemonnee, maar 

ook het  milieu. 

 

Belangrijk is ook om een juiste behoeftebepaling te doen: hoeveel  warmte 

heeft mijn huis nodig? 

Welke  energiebronnen komen er in aanmerking om onze woning te 

verwarmen.? 

Welke alternatieve verwarmingsmethoden bestaan er? 

De hout-, speksteen-, tegel-, pelletkachels bestaan allemaal. Wat zijn ze waard 

en zijn ze geschikt om nieuwe en bestaande woningen (bij) te verwarmen? 

Geïnteresseerd? 

Kom dan eens luisteren en stel je vragen op deze infoavond. 

 

Dinsdag 22 maart om 20uur in de kleine feestzaal van de Kring. 
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Samenaankoop dakisolatie 

Zo bespaar je tot 30%  op je verwarmingskosten !!! 

 
 

 

 

 

 

 

Denk even terug aan de voorbije winter. 

Vooral in onvoldoende geïsoleerde 

woningen liepen de verwarmingskosten 

behoorlijk op.  Een goed geïsoleerd dak kan 

die kosten 30% verminderen. 
 

Nooit waren er zoveel goede 
redenen om tot isoleren over te 
gaan: 

- De brandstofprijzen zijn zeer hoog. De terugverdientijd is dus zeer kort. 

- Heb je het nodige geld niet meteen ter beschikking? Met Duwolim is 

geld lenen voor energiebesparingen bijzonder goedkoop geworden.  

- Kan je omwille van leeftijd, gezondheid, … niet zelf isoleren? Een 

sociaal ‘woonzorgteam’ komt je dak isoleren aan interessante prijs 

-  Wie zijn dak door een aannemer laat isoleren geniet van fiscaal 

voordeel; maar ook voor doe-het-zelvers zijn er meerdere premies. 

- Deze samenaankoop biedt duidelijke info, een eenvoudige bestelling,  

gratis levering aan huis. 
 

Doe dus NU mee met ACW & KWB. Doe het voor het milieu. Doe het voor uw 

eigen wooncomfort, en voor uw eigen portemonnee.  

Info:   
KWB Eversel, Rudi Rykers,  Bovenstraat 44 – 3550 Eversel, 011 43 32 41 

ACW, bieke.jongen@acw.be, Mgr. Broekxplein 6 – 3500 Hasselt, 

 011 29 09 77 
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Woensdag 16 maart 2011 om 19.30 uur 
Ontmoetingscentrum Sint-Baaf 

Padbroekweg – Eversel, Heusden-Zolder 



Met kwb naar NEELTJE JANS 
 

Neeltje Jans is geen oud tantje die ergens in Heusden of Zolder woont. Neen! 

De Nederlanders hebben grootse deltawerken gebouwd om de stormvloed van 

de Noordzee tegen te houden. En het park eromheen hebben ze Neeltje Jans 

gedoopt. Wij gaan er met kwb naartoe.  

Zaterdag 9 april 2011 : geleid bezoek deltawerken Neeltje Jans 
Met een boeiend dagprogramma:       

  7.30 :  vertrek Heusden 

10:00 : ontvangst Deltapark, met koffie en Zeeuwse bolus. 

Inleiding over de Deltawerken (+ filmpje)     

11:30 : geleid bezoek aan stormvloedkering (ook binnenkant) 

        

 12:30 – 13:30 : middagmaal (we nemen onze picknick mee) 

 13:30 : vrij bezoek exposities en attractiepark    

 14:30 : rondvaart (voor degenen die willen)                                                                                  

 17:30 : terugtocht naar Heusden-Zolder 

 

Wat is er, buiten ons programma, nog allemaal te zien? Een orkaanmachine, 

walvisexpo, zeehondenshow, mosselexpositie, delta- expo… en allerlei 

attracties voor kinderen 

 

30 euro is de kostprijs voor vervoer en volledig programma 
 

Inschrijven kan tot en met 6 maart bij 

Ward Ceyssens, Kerkenblook 15, of op tel.  

011 42.93.99 of 0478 51.45.88 of Jef 

Maris Schootstraat 211  

 tel : 011/57.18.20 

Niet te lang wachten. Vol is vol.  

Dit wordt een fijn dagje uit....... zorg dat je 

er bij bent! 
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Verslag van het 23
ste

 jaar KWB – overdag. “voorjaar 2011 deel 1.” (het 

vervolg  verschijnt in een later nummer) 

6-1-2011  

Borrelwandeling door de Mangelbeek vallei naar de Sluisbamd. 
De stilaan legendarische borrelwandeling was de laatste drie jaar telkens door 

de sneeuw. Ze hadden voor deze keer  wel stevige dooi en regen voorspeld 

maar het weer is al bij al nogal mee gevallen. De meesten hadden een paraplu 

bij maar we hebben hem amper moeten open doen. De eerste stopplaats was (uit 

voorzichtigheid voor de voorspelde regen) onder de brug van “het ruteke” maar 

het was eigenlijk niet nodig. Dan ging het via “het broek” door de vallei van de 

middenloop van de mangelbeek tot op de Sluisbamd in Zolder waar we een 

tweede stopplaats hadden. Zou het van de jenever of van de ijzig gladde wegen 

geweest zijn, dat weet ik niet, maar toen we daar vertrokken  is er blijkbaar 

iemand tegen de grond gegaan. Vervolgens zijn we via een stukje Zolderse weg 

achter “het ruteke” door gewandeld  tot onze derde stopplaats bij Michel.  

Wij danken de gulle schenkers van de flessen sterke drank ( ik ken ze niet 

allemaal) en de veldrijders Willy Eerdekens en Tonny Mechelmans om deze 

flessen ter plaatse te brengen op dit ijzig glad parcour. Wij danken dierenarts 

Gwen Goris op de Sluisbamd voor de gastvrijheid en vooral haar pa om alles 

klaar te zetten onder de carport. Wij danken Julia van Michel en Rita van Wim 

voor de soep en Charly voor de ontnuchterende koffie waar nodig. Wij danken 

al de wandelaars en de zuipers, vooral diegenen die in de geanimeerde 

gesprekken aan het einde  over hun tong struikelden, want deze zorgden voor 

ambiance in de keet.  

13-1-2011 Projecten rond cultureel erfgoed in de mijnstreek : door 

Katrien Schaerlaekens. 
Een puike uiteenzetting over het  verleden van onze mijnstreek op een boeiende 

manier gebracht door Katrien. Na een korte inleiding kregen we een film over 

”Feesten in Limburg”. We zagen hoe het eraan toeging tijdens de gouden 

bruiloften onder de oorlog. We zagen ook de verschillende nationaliteiten die 

hun culturen en gewoonten mee naar hier brachten en dit uitten met 

volksdansgroepen en bijeenkomsten. We zagen ook de film “La barakka”, de 

barakken waar onder de oorlog  de Russische krijgsgevangenen in verbleven en 

later bewoond werden door de eerste gastarbeiders. Het was een film met 

sprekende getuigenissen hoe het leven in de barakken was, voor ouders soms 

een hel en voor de kinderen die er  
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opgroeiden, soms de hemel op aarde.  Het was knap om zien hoe gewone 

mensen, met elk een hard maar boeiend verhaal, vereeuwigd werden in deze 

film. 

20-1-2011 Bezoek aan het klokkenmuseum en jeneverstokerij 

“Leukerheide” in Hechtel. 
Een knappe combinatie van een ambachtelijke jeneverstokerij en klokken in het 

hartje van onze Limburgse Kempen, het is maar twee dorpen verder en toch zo 

weinig gekend. Het deed me denken aan de liedjes van Jo Eerens over 

“Limburg, Limburg allein, doa goat niks boave, zoe es ter mer ein” en over 

“Loeiende klokken” alhoewel men dan over kerkklokken zingt. Het 

klokkenmuseum is een uit de hand gelopen hobby van in de kindertijd van de 

eigenaar. Op achtjarige leeftijd was hij al bezeten door klokken en het is alleen 

maar erger geworden. Voor elke klok had hij een eigen geschiedenis en een 

eigen verhaal.  Na de rondleiding tussen de klokken kon er geproefd worden 

van de jenever, er waren wel meer dan dertig soorten en sommigen dachten dat 

ze elke soort moesten proeven. Dat maakt dat er aardig wat borrels zijn binnen 

gekapt.  

27-1-2011 Geologie; ontstaan van het Kempisch plateau : door Chris 

Cammaer. 
Een leerrijke en interessante uiteenzetting over een niet alledaags onderwerp op 

een boeiende en aangename manier gebracht. We kregen inzicht in het ontstaan 

van het Kempisch plateau doordat grof grint  en keien gedurende duizenden 

jaren door de Maas zijn meegesleurd en afgezet. We weten nu dat Waterschei 

niet toevallig zo heet maar dat dit werkelijk de scheiding is tussen het Maas- en 

het Scheldebekken. De beken op het Kempisch plateau, die naar de Maas gaan 

lopen naar het noorden. De beken die naar de Schelde afvloeien lopen naar het 

zuid-westen en daartussen liggen de hoogste punten van dit plateau met 

ondermeer Waterschei, As, en de hoogste heuvel op het plateau is de Oudsberg 

in de driehoek Gruitrode, Opoeteren en Opglabeek. We hoorden waarom holle 

wegen vooral in Zuid Limburg en in het Hageland voorkomen en kennen nu het 

verschil tussen vochtig en droog Haspengauw. We hoorden dat onze voorouders 

hun wapens maakten door silex stenen te splijten en dat men in het begin van 

onze tijdsrekening in Zuid Limburg reeds kalk ontgon om op de akkers te 

gooien voor een betere opbrengst.  
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3-2-2011 Successie problematiek : door Yvan Martens. 
Een materie die elk van ons aanbelangt want vroeg of laat hebben we er 

allemaal mee te maken. Welke de meest gunstige voorwaarden zijn om je 

nalatenschap door te geven aan de mensen die je dierbaar zijn kan bij elke 

notaris en bij elke bank gratis nagevraagd worden. Als er een akte moet 

opgemaakt worden moet men deze betalen maar uitleg en info kost niets. 

Frauderen kan (gelukkig) niet meer maar de meest gunstige wettelijke regeling 

op maat toepassen kan heel wat geld besparen. Vraag deze meest gunstige 

regeling na terwijl je nog beiden goed gezond bent en tref dan een regeling. Bij 

overlijden en erger nog, bij plots overlijden, gelden enkel de wettelijke tarieven. 

Een “goed doel testament” kan voor een ongehuwde soms een mogelijkheid 

zijn omdat niet de helft van zijn vermogen naar “vadertje staat” gaat. De 

tarieven kunnen in België verschillen volgens de gewesten. Je fiscale 

woonplaats is bepalend voor het stelsel waar je onder valt, dit is de plaats waar 

je woont en niet de plaats waar je overlijdt. Het rustoord waar je verblijft kan je 

woonplaats worden. 

10-2-2011 Nieuwe kijk op “samen leven” en “gelovig zijn”, door 

Bernard Delhaise. 
Een eigentijdse visie op geloven en verbondenheid met de kosmos en met 

elkaar. Een verbondenheid die niet zichtbaar is met de ogen maar die wel echt 

bestaat en die we ook kunnen ervaren. Een echte verbondenheid, zoals de 

mijnwerkers die ervaren 800 meter diep onder de grond. Een verbondenheid die 

ontstaat op een bedevaart naar Lourdes of naar Santiago de Compostella. Waar 

grenzen verlegd worden en waar de synergie van het samen-werken groter 

wordt dan de optelsom van de resultaten, van elk individu afzonderlijk. Een 

energie opwekken zoals bijvoorbeeld een Mgr. Cardijn dit kon en zoals een 

president Obama dit deed in zijn eerste speech “Yes we can”. Deze krachten die 

ontstaan uit bezieling, deze krachten die gelijken op de krachten die kosmos 

samen houden en ter zelfde tijd verder laat exploderen na de big bang, dit is 

volgens sommige theologen een echo of een schaduw van God. Een 

opperwezen dat dit geheel overstijgt maar die er ter zelfde tijd, ook niet van te 

scheiden is. Een God die niet  tot een vrouwelijk of mannelijk wezen te 

herleiden is zoals wij dit doen vanuit onze menselijke interpretatie, maar een 

transcendent bestaan leidt. Of dit nu een “hij” of een “zij” is, of de naam Allah, 

Jahweh of God is, dit overstijgt alles en blijft er ter zelfde tijd mee verbonden , 

dit is blijft in alle religies de alpha en de omega.                                                   

Wigo 
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Wandelen onder satellieten. 
 

Op zondag 13 maart gaan we een wandeling doen met behulp van een GPS. Het 

is de bedoeling om in groepjes van 4 personen te wandelen, met meer mag ook, 

maar iedereen zal wel eens met zo een wandel GPS willen werken. De tocht is 

ongeveer 6 km lang en gaat door in Heusden centrum. 

 

Bij de start wordt per groep een woordje uitleg gegeven van de werkwijze. 

Onderweg zijn er enkele zoekopdrachten. De oplossingen van zo’n opdracht 

dienen om de volgende posities in je GPS in te brengen.  De opdracht kan een 

eenvoudige berekening zijn; aantal letters in een woord, omzetten van het 

alfabet in cijfers…  Als je onderweg problemen ondervindt kan je steeds met 

een gsm iemand oproepen voor meer duidelijkheid.  

Je kan vertrekken tussen 13.30 en 15.00 aan café Slekkenhof, Koerselse baan. 

Om de huur van de GPS te kunnen bekostigen vragen we 2 euro per groep. 

Aangezien we slechts 8 gps’sen kunnen bekomen moet je je wel op voorhand 

inschrijven bij  

Klaus Neumann Mispad 10 tel 0486 142790    klaus@kwbheusden.be 
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Zondag 1 mei  
Dag van de KWB: Planckendael 
 
Op de eerste zondag van mei biedt kwb zijn leden al sinds vele jaren 
een mooie gezinsuitstap aan tegen zeer democratische prijzen. We 
trekken dit jaar met zijn allen naar dierenpark Planckendael in Muizen bij 
Mechelen.  
 
Op 1 mei wordt dit  “Het park van de KWB”: een park met een aanbod 
voor jong en oud. 
Planckendael heeft sinds kort ook een gloednieuw giraffenverblijf en een 
grote savanne waar de nieuwe bewoners zich hopelijk zo goed voelen 
dat ze ons verrassen met kleine, grote langnekjes.  
De kinderen kunnen zich ook uitleven op de kinderboerderij en in de 
verschillende speeltuinen en voor de iets grotere kinderen is er de 
drijvende speelhaven en verschillende avonturenroutes. 
 
Wij (alle kwb-groepen van Heusden-Zolder) organiseren een bus die 
vertrekt op 2 plaatsen: 

- Om 8u30 vertrek Boudewijnplein  

- om 8u50 vertrek kerk in Boekt. 

- De terugreis is voorzien om 17uur. 
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De kostprijs: inkom + busreis 
 Inkom Busreis Totaal 

kinderen onder de 3 jaar Gratis €5 €5 

kinderen van 3 tot en met 11 jaar €12.5 €10 €22.5 

kinderen vanaf 12 jaar en 
volwassenen 

€13.5 €10 €23.5 

 
De inschrijfstrookjes moeten op  23 maart binnen zijn bij: 

- David Van den Eeckhoudt      

Bergstraat 36  
011/74.07.76  
eekie73@telenet.be 

- Romain Beerten 

Schaapsweg 97 
011/42.07.02 
romain@kwbheusden.be 
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Elfsteden-tocht per fiets. 
 

De Elfstedentocht is zowat het handelsmerk van Friesland. Govaka , de 

vakantiedienst van kwb, organiseert deze zomer van 24 tot 30 juli een aparte 

fietsvakantie in dit vlakke land, zo dichtbij en toch onbekend.    

We logeren 3 nachten in Harich, en 3 nachten in Franeker. Van hieruit worden 

geleide dagtochten gemaakt van 50 tot 85 km. Uiteraard is er telkens tijd 

voorzien voor bezoek aan de 11 steden.    

We nemen onze (gewone) fietsen zelf mee. Je kan ginder ook fietsen huren. Als 

we met meerdere koppels zijn, kunnen we gezamenlijk fietsvervoer 

organiseren.    

Voor 499 euro ontvang je 

volgend pakket: 6 

overnachtingen in 

halfpension, fiets en reis-

begeleiding, 

annuleringsverzekering. 

    

   

    

Inschrijvingen en 
inlichtingen bij: Ward 

Ceyssens, Kerkenblook 15, of 

op tel.  011 428399 of 0478 

514588. We zijn reeds met 

enkele koppels van onze 

kwb. Er mogen er zeker nog 

enkele andere mee. Wees er 

tijdig bij! 
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PC KWB : BEREKEN ZELF JE VOORDELIGSTE 

ENERGIELEVERANCIER. 

  

Indien je een nieuwe auto wil kopen ga je zeker wat prijzen vergelijken. 

Indien je een nieuwe Tv wil kopen ga je ook prijzen vergelijken. 

Indien je een nieuwe….. 

  

  

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt op 1 juli 2003 kunnen alle Vlamingen 

ook vrij kiezen bij welke leverancier zij elektriciteit en/of aardgas aankopen. Je 

kan dus een leveringscontract sluiten met een energieleverancier naar keuze. 

Toch blijkt dat het overgrote deel van de Vlamingen deze overstap niet zet. 

  

WIE IS MIJN LEVERANCIER? 
•         ofwel de leverancier met wie je een contract heeft afgesloten voor de  

        levering van elektriciteit en/of aardgas 

•         ofwel de leverancier die uw netbeheerder heeft aangeduid om aan je te 

leveren vanaf het moment van de vrijmaking van de markt, de 

zogenaamde standaardleverancier . De standaardleverancier blijft jouw 

leverancier indien je geen 

nieuw leveringscontract hebt 

afgesloten. In dat geval ben 

je dus met deze 

standaardleverancier 

(Luminus) verbonden via 

een impliciet afgesloten 

contract van onbepaalde 

duur met een opzegtermijn 

van 1 maand. 
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Op de website van de vreg : www.vreg.be kan je zelf berekenen welke 

leverancier voor jou het voordeligst is. Ga naar de link V-test privé. 

  

Als huishoudelijke afnemer kan je hier een vergelijking maken tussen de 

verschillende producten van de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of 

aardgas. Zo kan je bij benadering uitrekenen hoeveel uw jaarlijkse factuur zou 

bedragen indien je nu een contract zou afsluiten met een andere leverancier.  

De VREG geeft een overzicht van producten met zowel vaste als variabele 

prijzen. Wat je als consument kiest, hangt af van het risico dat je wil nemen. 

Een vast product met vaste prijzen of een variabel product met fluctuerende 

prijzen.  

De VREG houdt geen rekening met (tijdelijke) kortingen en promoties. 

De vergelijking wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen.  

Een voorbeeld van een gezin met twee kinderen . 
Jaarverbruik electriciteit : dag 1600 kw/h  nacht 2500 kw/h 

Prijs berekend op tarieven van februari 2011 

Standaardleverancier               776 euro  

Ecopower                               648 euro 

Belpower                                686 euro 

Lampiris                                  670 euro 

Nuon                                      651 euro 

Je kan dus makkelijk 130 euro en meer besparen door te veranderen van 

leverancier. 

Indien je ook met aardgas verwarmt kan je nog meer voordeel halen uit een 

overstap. 

Het loont zeker de moeite om dit eens te overwegen. 

De overstap is echt niet zo moeilijk hoor. 

 Nog een opmerking : indien je lid bent van Testaankoop kan je nog kortingen 

krijgen bij sommige leveranciers zoals ecopower, nuon en lampiris. 
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Café mangé op vrijdag 4 maart in het 

feestzaaltje van de Kring. 
 

Stilaan een traditie, ook voor jou ? 

Kom ook eens meedoen met deze activiteit. 

Eten vanaf 18 uur tot 20 uur. 

Op het menu staat : 

stoofpot van lamsschouder 

Inschrijven op het gewone adres: 
Marc Bijloos Geenrijt 73 

011/42.46.50 

 

 

 

KWB Ertvelde 

 

Op zaterdag 21 mei 2011 gaan we op bezoek bij KWB Ertvelde. 

Het belooft een mooie dag te worden. 

Wie er graag bij wil zijn moet zeker de volgende leeft in de gaten houden, 

daarin volgt meer informatie. 
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Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten 

1 februari tot 14 maart 
 

 
 

Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van 

gezinnen met jonge kinderen.  

We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende 

kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van 

Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. 

Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers. 

 

Bestellen kan vanaf 1 februari tot en met 14 maart 2011.  
Levering op 26 maart 2011 

Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36  

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar eekie73@telenet.be of 

telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be  

 

Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt 

Bergstraat 36  3550 Heusden-Zolder 
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Wij schrijven ons in voor de grote opruimactie  

STRAAT.NET 2011 

U OOK ? 
Op zaterdag 19 maart van ‘s morgens 9u00 tot ’s middags 

12u00 gaat KWB samen met het gemeentebestuur de strijd 

aan met het zwerfvuil.  
Zwerfvuil ontsiert het straatbeeld, u bent het daar ongetwijfeld mee eens. Omdat we 

met meer een duidelijker signaal kunnen geven, beslisten de Limburgse gemeenten om 

samen met de afvalintercommunale Limburg.net een grote zwerfvuilactie te 

organiseren. 

Wij zoeken voor die dag  helpende handen. Van het gemeentebestuur krijgen we 

werkhandschoenen, grijpers en veiligheidsvestjes. Er wordt een verzekering afgesloten 

voor al de deelnemers. 

Graag zouden wij met een groep vrijwilligers een deel straten van onze parochie 

opkuisen. 

Wil je meedoen? 

Geef een seintje aan uw voorzitter Romain Beerten 

Tel: 011/420702  

 Mail: romain@kwbheusden.be 
 

Wandel-foto-zoektocht 

 

Het is weer zover : vanaf 1 maart tot en met 31 mei kunnen jullie de 

wandelschoenen  aantrekken en op een traject van + 5 km mooie hoekjes 

verkennen van Heusden-Zolder. 

Vertrek- en eindpunt : Café De Kring. 

Prijsuitreiking :  24 juni 2011 om 19u30 in de Kring.   

Eventuele winnaars moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2,50 : 

- Café De Kring 

- Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 Heusden-Zolder 

- Jans Gilbert – Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 

Veel wandel- en zoekplezier. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
- schoonbroer van Guillaume  Clerckx, Kanaalweg. 

- dochter van Jules Dams, Schootstraat. 

 

Nieuwe leden 

- Stefan Neven, Heuvelstraat. 

 

 

 

Geboorten 

 

- Mads, kleinzoon Louis Timmers, Schaapsweg. 

- Fien, kleindochter van Marcel Reynders, Gompartstraat. 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91 

 

CITAAT VAN DE MAAND 

Er leidt geen weg naar het geluk, de weg is het geluk. 

         Lao Tse. 
      

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

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

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 

reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 
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ACTIVITEITENKALENDER  

MAART 2011 
 

 

- 3 maart : kwb- overdag : bezoek aan M.K.O.K. 

- 4 maart : café manger 

- 10 maart : kwb-overdag : daguitstap Voeren 

- 13 maart : wandelen onder satellieten 

- 17 maart : kwb-overdag : feestelijke afsluiting 

- 8 april : gedachtenisviering 

- 9 april : bezoek Delta werken 

 
 

 

 

 

 

 



Inschrijfstrook 1 mei 
 
Naam: ……………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………… 
Tel/Gsm:.………………………………………………………….. 
Email: ………………………………………………………………. 
 
KWB-lidnummer:………………………………………………….. 
Wenst zich in te schrijven voor Planckendael samen met: 
Persoon 1: ………………………………………………………………. 
Persoon 2…………………………………………………………………. 
Persoon 3…………………………………………………………………. 
Persoon 4:………………………………………………………………… 
Persoon 5: ……………………………………………………………….. 
Persoon 6: ……………………………………………………………….. 
 

 
 
Totaal: ………… personen    
 
Totaal bedrag: …………………€ 
 

 

Aantal personen Kostprijs Totale  

bedrag 

 

 €5  kinderen jonger dan 3 jaar 

 €22.5  kinderen van 3 tot en met 
11 jaar 

 €23.5  kinderen vanaf 12 en 
volwassenen 


