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SAMEN IS GEWOON BETER BON 
 

2018 wordt het jaar van iedereen doet mee met KWBHeusden-

Centrum!  

 

Na een jaar van festiviteiten en 

terugblikken, mikken we weer op een 

actief en plezant nieuw werkjaar. Meer 

nog, ook de slapende en 

sympathiserende leden proberen we dit jaar weer uit de luie zetel te 

krijgen. De moeilijkste hindernis is tot voorbij de voordeur. Eén keer 

daar voorbij moet het lukken… 

In de deze Leeft zit de nieuwe kalender. Doch een aantal activiteiten 

hebben de deadline niet gehaald wegens niet volgroeid en nog te veel 

werk en zorgen met de uitwerking van boek en tentoonstelling 

KWB75. Dus, Leeft lezen en agenda in de aanslag houden. 

 

Omdat we jou en je gezin hartelijk welkom 

willen heten op onze activiteiten 2018 schenken 

we je alvast een eigen BRUISENDE-BUURT-

BON van 5 euro als korting of kriebel. De bon is 

gemaakt om te gebruiken dus niet bij de 

volgende opruim weggooien !!  Breng hem mee 

naar 1 van onze activiteiten als betaalmiddel. Een paar afspraken: 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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volledig ingevuld, voor persoonlijk/gezin gebruik, maximum 1 bon 

per activiteit, niet voor lidgeld, drank, film of samenaankopen.  

Voor de ‘organisatoren’: de ingevulde bonnen bezorgen aan 

schatbewaarder voor inwisseling tegen valuta. 

Al de leden ontvangen de bon in de volgende Leeft samen met de 

nieuwe lidkaart. Dit is dan  ook een gelegenheid om buren en vrienden 

bij de lurven te vatten (als je al weet waar die liggen).  Euh. Lidgeld 

moet voor 10 december betaald zijn 😊. 

 
MAAK EEN NIEUW KWB (GEZIN)  LID EN ONTVANG 

                       BEIDEN EEN FLES CAVA            

Bezorg onze secretaris naam, adres en telefoonnummer     

                              

 

 

 

 

 

Het is nu het ideale moment om kennis te maken met onze kwb en met 

een beetje geluk ...   

 

 

In deze Leeft vind je een handig blad om aan het toekomstige lid te 

geven en geeft je al wat klap om zo wat over onze werking te 

beginnen. Bijkomende papieren vind je bij Danny Reynders 

Merelstraat of kan je afdrukken via onze kwb-site 

 

Vorige maand vond je een overschrijvingsformulier om je lidgeld 

2018 te betalen. Doe dit heel dringend. Het bedraagt nu 30 euro.  

        Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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Vrijdag 19 januari 2018, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part VIII:  

Peat monsters! 

 

Beste Whisky-liefhebber, 

 

Pros en Jerry hebben voor jullie deze keer een 

speciale tasting op poten gezet. 

 

Verschillende proeverijen door de jaren heen in 

Heusden brachten onze vrienden van de Diestse 

Whiskyclub een grondige kennis van het Whisky-

DNA-gehalte dat zich schuil houdt tussen onze gelederen. En het hoeft 

geen betoog: er is een meerderheid ontstaan van rasechte Peatmonsters 

(turf whisky liefhebbers) onder ons publiek. 

 

Tegenwoordig is het zo dat elke streek zijn turf whisky produceert, en 

gezien ons hierboven vermeld profiel, zullen de whiskyprofessionals 

van Diest ons op 19 januari een tasting offreren bestaande uit 6 

verschillende single malts, komende uit diverse streken! 

 

Allen op post zou ik zeggen!! 

 

Prijs voor deelname is en blijft onveranderd: € 23  voor leden, € 25  

voor niet-leden. 

Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: 

klaus.neumann@telenet.be  

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludoengelen@gmail.com  

 

 

 

 

Slainthe! 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@gmail.com
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Samenaankoop onderhoud ketels en 

schoorstenen 
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 

Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

Website: www.comfortheating.be 

   Email: info@comfortheating.be 

 

 

Samenaankoop stookolie maandag 

21 januari 2018 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusdencentrum.org 

 

Resultaat samenaankoop onderhoud  

ketels en schoorstenen 
 

Totaal aantal deelnemers 62 

 

26 deelnemers van Heusden Centrum 

14 deelnemers van Eversel 

13 deelnemers van Zolder 

9 deelnemers van Berkenbos 

 

 

http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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KWB Heusden-Centrum bouwt met Deense 

steentjes. 
 

Tijdens het weekend van 2 en 3 

december organiseert KWB Heusden-

Centrum hun 4de Lego-bouwdagen. 

Gedurende het weekend kan men in ’t 

Kuipershof verschillende exposanten 

zien staan met Star Wars, een  

Vikingdorp, Technic, Friends, 

architecture, modulaire huizen, 

treinen. 

Publiektrekkers zijn ongetwijfeld de Star 

Wars Millenium Falcon, het grootste 

Technic voertuig, kermisattracties in de 

stad, de Eifeltoren en cottages in een 

sneeuwlandschap. 

Er zullen ook echte Star Wars 

stormtroopers aanwezig zijn en 

verschillende RD-D2 zullen doorheen de 

zaal rijden. 

Er zal ook een tweedehands verkoop zijn, 

gratis tombola en een bouwhoek. 

En niet te vergeten:  een gezellig cafetaria 

voor een natje en een droogje. 

Vanaf zaterdag 10 uur gaan de deuren open 

en dit tot 18 uur. Ook op zondag openen de 

deuren om 10.00. rond 16.30 wordt de 

tombola geloot en om 17.00 eindigt deze 

4de Lego-happening. 

Inkom bedraagt € 2 
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KWB koken 
 

De eerste les is al achter de rug. De 

damesploeg is volgeboekt gestart. Bij de 

mannen echter zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Wie heeft goesting? Melden bij Stefan 

0474/354321. Meer info in vorige 

Leeft/website.  

 

Thema 12 december mannen (13 Dames): feestelijke hapjes met een 

glaasje 

Thema 16 januari mannen (17 Dames): 

originele handmade pizza en vrolijke quiches  
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KWB -OVERDAG 
 

07/12/17  

Risico met dieren. Luc Crevecoeur 

Welke risicodieren zijn er? Wat is het gevaar van 

een tekenbeet. Zitten er in België spinnen die 

bijten? Wat met andere “vervelende” insecten in 

België zoals kevers, muggen, blindazen enz. Hoe 

kunnen we er mee omgaan of ons er tegen wapenen.  

Hoe omgaan met vossen en steenmarters? 

 

Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor ons kerstfeest. 

 

14/12/17  

Ouderenzorg: nog betaalbaar?  

Dave Roosen en Jules Vandebergh. 

We worden ouder en ziekten worden chronischer. De zorg wordt dus 

langer en duurder. In Vlaanderen komen we tegen 2025 een miljard 

euro te kort om te kunnen voorzien in aangepaste zorg. Geweten is dat 

nogal wat rusthuizen (woon- en zorgcentra) besparen op zorg, dat 

verplegend personeel overwerkt is, dat bewoners en patiënten zich 

moeten plooien naar het helse werkritme, dat echte individuele zorg er 

vaker bij inschiet… Allen huiveren we bij het idee ooit 

zorgbehoevend te worden in een rusthuis. Vinden we nog een geschikt 

rusthuisbed? Wordt de kraan zo hard dichtgedraaid in een 

commercieel rusthuis dat het verzaakt aan de essentie van zijn 

opdracht: zorg verlenen? Meer geld voor de ouderenzorg is dus 

onontkoombaar. Alle zorg doorschuiven naar de overheid is een optie. 

Is zij realistisch? Zal er, doorheen de verschillende generaties, 

voldoende solidariteit kunnen worden opgebracht? Waar liggen de 

grenzen van die solidariteit?  
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21/12/17  

Kerstviering. 

Deze namiddagactiviteit gaat door in de bovenzaal van “Ons Huis” in 

Berkenbos, aanvang 13u We bezigen dezelfde traiteur als vorig jaar nl. 

Hoeve Gervan.  

 

04/01/18  

Borrelwandeling. 

De traditionele borrel wandeling, een verplichte activiteit in het 

opstellen van de agenda, gaat dit jaar naar “De Voort”. De activiteit 

begint meestal al wandelend en eindigt voor sommigen al waggelend, 

gelukkig is er aan het einde de traditionele soep en koffie, kwestie van 

iets in je maag te hebben OM recht te blijven. Regen, ijs, sneeuw of 

hagel houdt ons niet tegen, dus wees gerust, op vier januari gaan we 

borrelen. 

 

11/01/18  

Luchtkwaliteit in huis. Jens Vaes. 

85% van onze tijd brengen we binnenshuis door. De lucht is er niet 

altijd even gezond, maar meestal beseffen we dat zelf niet. Vervuilde 

lucht kan nochtans de oorzaak zijn van 

mogelijke gezondheidskwaaltjes. Sinds enkele 

maanden loopt er een proefproject met 

luchtconsulenten om mensen hierover te 

informeren; normaal gebeurt dit aan huis maar 

op ons verzoek krijgen we die info in een  

groepsuiteenzetting.  

Eén van die oorzaken kan bv een te lage luchtvochtigheid zijn. Wat 

we daar bij ons thuis kunnen aan veranderen zal Jens Vaes ons 

vertellen.  
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KWB OVERDAG  (enkel voor kwb leden) 

Wens je deel te nemen aan al de activiteiten van kwb overdag 

KOSTPRIJS: 12 euro/persoon   of     15 euro/man en vrouw 

Wens je éénmalig een activiteit bij te wonen: KOSTPRIJS 4 euro 

Deze bijdrage dekt niet: 

- consumptie bij de samenkomsten 

- betalende uitstappen en feesten 

- vergoeding voor de chauffeurs bij uitstappen 

Voor lidmaatschap: 

Telefoneer naar “NEUMANN KLAUS      0486/14 27 90 

Of stuur een mailtje naar klaus.neumann@telenet.be 

Of kom naar de activiteit en word lid door ter plaatse te betalen. 

De activiteiten gaan altijd door op donderdagvoormiddag in het 

feestzaaltje van De Kring (9u00) 

  

mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Verslag van het 30ste jaar KWB – overdag. “Deel 1.” 

Hallo, we zijn weer weg, voor de dertigste keer op rij beginnen we aan 

een seizoen KWB-overdag. Wie had dat zoveel jaar geleden gedacht, 

de starters van toen, zijn nu bijna tachtig. Het blijft een succes, zowel 

de opkomst als het programma zijn goed. Hou je vast, we zijn 

vertrokken. 

 

O2/11/16.  500 jaar godsdienstoorlog. Door Freddy Mantels. 

 

Op deze eerste bijeenkomst kwamen Freddy Mantels  en Reiner 

Jursch spreken over de geschiedenis van het protestantisme. Mantels 

is gewezen leraar protestantse godsdienst en Jursch is predikant. 

Freddy maakte de vergelijking tussen het geweld van IS, ook in ons 

land, en de praktijken van sommige katholieken 500 jaar geleden. Ook 

dan werden mensen onthoofd omdat ze volgeling waren van Luther. 

Mantels schetste de figuur van Luther en verwees naar de 95 

stellingen, die het begin vormden van de reformatie. Die stellingen 

hebben o.a. te maken met de aflaten, waarover Luther erg 

verontwaardigd was. Stel je voor, een aflaat kopen was voldoende om 

zondestraffen kwijt te schelden zonder persoonlijke inzet. 

Reiner situeerde de figuur van Frederik de Wijze, die ondermeer tegen 

oorlogvoeren was en bekend stond om zijn gerechtigheid. Hij was 

katholiek, maar toch liet hij Luther niet vallen. Een dialoog tussen de 

verschillende godsdiensten is vandaag dan ook meer dan ooit 

noodzakelijk! 

Ludo Deleux 
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10/11/2016 Fietstocht naar “De Remise” in Koersel.We waren 

met een flinke groep aan de start voor onze jaarlijkse fietstocht. Het 

weer was wat herfstachtig miezerig, gelukkig niet te koud en de hemel 

begon wat op te klaren. Een fietstocht naar Koersel zul je zeggen, dat 

is maar 3km, maar de organisatoren hadden het haarfijn uitgedokterd 

om toch aan genoeg kilometers te komen. Via de Voort in Heusden en 

de Beringerheide zijn we naar het station in Beringen gefietst. Daar 

zijn we de Koerselse steenweg overgestoken en zo richting Stal. Aan 

elk kruispunt deden de wegkapiteins goed hun best om ons veilig naar 

onze bestemming te loodsen. Om 9.58 uur waren we op onze 

bestemming en we hadden 

afgesproken dat de deuren 

om 10.00 uur voor ons 

zouden open gaan, van een 

stipte timing gesproken. 

Eenmaal binnen werden de 

batterijen opgeladen en het 

Koersels bier werd 

gesmaakt. De verhalen aan 

tafel waren boeiend en de 

tijd was zo voorbij om 

weer te vertrekken richting 

Heusden. Via een andere omweg in de richting van het “Koersels 

Kapelleke” zijn we terug gereden en we waren net op tijd thuis voor 

de soep. Heel veel lof voor de organisator Charly en bedankt aan de 

wegkapiteins voor de veilige voormiddag.   

 

Fietsen door de Verenigde Staten. Door Paul Coolen. 

 

Een tocht van 3650 km (zie stippellijn), met de fiets van New Orleans 

tot San Francisco. Door de staten Louisiana, Texas, New Mexico, 

Arizona, Nevada en Florida. In Amerika zou men zeggen: door drie 

Clinton staten en drie Trump staten. Een gevecht tegen de wind, de 

vermoeidheid, dorst, felle regen in Arisona en de gevolgen van een 

tropische storm twee dagen voordien. Wel de voldoening van het 
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klaargespeeld te hebben en de herinnering aan de honderden 

alledaagse 

ontmoetingen met de 

gewone man van de 

straat. Een lange 

fietstocht langs de 

Mississippi, een 

fietstocht door Texas, 

zo groot als Frankrijk 

en Duitsland samen, 

maar met een eigen Texas mentaliteit. Als je niet gewapend bent ben 

je er niemand. En toch een gemoedelijke uitstraling en een gratis 

maaltijd en overnachting. Waar je een huissleutel krijgt in een 

verfrommeld papiertje en waar je in volle vertrouwen een nacht kan 

slapen.  

Een Amerika met honderden warenhuizen, met duizenden soorten 

snoep en fastfood maar zonder fruit of groenten. Overal en bij 

iedereen dus ook overvoeding. Een land met honderden kleine 

gastvrije kerkjes op het platte land maar ook met kastelen van huizen 

en immense ranches tot bijna bidonvilles.  

Een land van extremen, vriendelijk en gastvrij, ondernemend, maar 

met een enorme kloof tussen arm en rijk. 

Wigo. 
 

Samenaankoop tuinproducten 2 januari 

In de volgende kwb-leeft ga je meer info en inschrijfmogelijkheden 

vinden voor deze 

samenaankoop appelen, 

aardappelen, tuinproducten, 

potgrond. Deze aankoop start 

vanaf 2 januari. 
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Stookolieperikelen  
Beste kwb er, 

Bij onze laatste samenaankoop van stookolie bekwamen we weer een 

zeer goede prijs. Misschien was dit te danken aan het feit dat een 

nieuwe leverancier, Beets uit Lommel, zich spontaan aandiende en 

graag prijs wilde maken.  

Dikwijls hangt het ook af van het moment. Er worden talrijke 

samenaankopen georganiseerd, leveranciers waarvan het orderboekje 

reeds goedgevuld is doen een hoog bod of zelfs helemaal geen. Je 

moet dus ook een beetje geluk hebben dat je als vereniging als eerste 

op de deur klopt. 

Wat we wel weten is dat de leveranciers graag prijs maken voor onze 

kwb samenaankoop. Op de eerste plaats is dit te wijten aan het feit dat 

we hoofdzakelijk toch met een ouder trouw publiek zitten. Mensen die 

op tijd betalen en niet te veel complimenten maken. 

Ook de manier waarop wij onze samenaankoop voorbereiden, al de 

bestellingen netjes in een lijst alfabetisch per straat en numeriek op 

huisnummer met daarbij al de nodige gegevens is tijdbesparend voor 

de handelaar. Op veel plaatsen krijgen ze een aantal briefjes in de 

handen gestopt en ze kunnen er aan beginnen. 

Ook deze keer was het niet anders, na afloop kreeg ik ’n telefoontje 

van de firma Beets met de nodige complimenten over het vlotte 

verloop van de leveringen bij onze leden.  

Toch was er een minpuntje!  

Een grote troef van onze mazoutactie is dat er minimumbestellingen 

van 500 liter mogelijk zijn. Zelfs dan nog geniet de deelnemer van de 

bekomen afgesproken prijs. Niet al de leveranciers zijn blij met deze 

eis van ons maar meestal maken ze toch een goede prijs. Die prijs 

hangt natuurlijk af van de gemiddelde hoeveelheid stookolie te 

leveren per adres. Dat een groot aantal lage bestellingen dit 

gemiddelde naar beneden haalt spreekt voor zich. Enkele jaren terug 

zijn we van vier acties per jaar naar drie gegaan, de vele lage 

bestellingen hebben ons toen hiertoe verplicht. 

Bij onze laatste actie waren er dertig bestellingen minder dan 1000 

liter. Op zich niet zo erg maar van deze dertig waren er tien leveringen 
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waar de minimum hoeveelheid van 500 liter niet in de ton ging. Dit is 

natuurlijk wel erg, het stelt de geloofwaardigheid van onze bestellijst 

serieus op de proef. Op één adres moest er ongeveer 1000 liter getankt 

worden (ton vol doen) doch er ging slechts 300 liter in!!!!! 

Bij iedere samenaankoop worden de leveranciers op dinsdag in de 

voormiddag opgebeld. Zij krijgen dan het aantal leveradressen en het 

aantal liters, met deze gegevens maken ze voor ons een prijs die om 

13u00 bij ons moet binnen zijn. 

Om een geloofwaardige bestellijst op te maken moet het aantal liters 

van “ton vol doen” die je als besteller doorgeeft het aantal geleverde 

liters zo dicht mogelijk benaderen.  

Blijkbaar schatten een deel van onze leden zeer slecht of ze doen de 

moeite niet eens om te meten. Veelal willen ze  hun ton goed vol 

hebben tegen dat het winter wordt en zijn ze zelfs in wetenschap van 

het feit dat er geen 500 liter in gaat.  

Om deze ongemakkelijkheden te voorkomen zullen we in de toekomst 

met iedere leverancier volgende afspraak maken. 

 Op leveradressen waar de minimumhoeveelheid van 500 liter niet 

gehaald wordt zal de minimumprijs van de leverende handelaar en niet 

de samenaankoopprijs gehanteerd worden. 

Hopelijk zet het enkelen onder ons aan om alvorens te bestellen een 

beetje beter te meten. Twijfel je over de te bestellen hoeveelheid, sla 

gewoon een beurt over en wacht tot je zeker bent dat er meer dan 500 

liter in gaat. 
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Kerststal in Heusden. 

 

Iedereen zal zich de mooie kerststal aan de kerk van vorige jaren nog 

wel herinneren. Deze kwb-realisatie zal dit jaar opnieuw herhaald 

worden. 

We doen langs deze weg een oproep om op vrijdag 15 december vanaf  

10 uur te komen helpen bij de opbouw van deze kerststal. 

Op zaterdag 16 december na de mis (ongeveer 18.30 uur) zal de 

inzegening plaatsvinden met een receptie die aangeboden wordt door 

de middenstand van Heusden-Centrum. 

Iedereen is van harte welkom. 
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Kerststallen uit heel de wereld in Hof Ter Bloemen 

 

Van 10 tot en met 26 december kun je in de cafetaria van WZC Hof 

Ter Bloemen een unieke tentoonstelling met kerststallen uit heel de 

wereld gaan bekijken. Die zijn afkomstig uit de collectie van Toontje 

Gilissen, hij verzamelde 65 jaar lang zowat 400 kerststallen. Het gaat 

om stallen in alle mogelijke materialen en uitvoeringen en uit alle 

continenten. Na het overlijden van Toontje heeft de Dorpsraad 

Heusden zich met een stichting ontfermd over zijn levenswerk, dat 

nog verder zal uitgebouwd worden.  

 

Op 9 december om 20 uur wordt de tentoonstelling geopend met een 

academische zitting, daarna is ze nog tot en met Tweede kerstdag te 

bezoeken, elke dag van 14 uur tot 17u30. 

Op 14 december organiseert het WZC ook hun traditionele 

KERSTMARKT. 

 

Op een avond hadden de koningen, die in een ver land woonden, 

een ster gezien, die zo mooi was, dat ze tegen elkaar gezegd hadden: 

er moet wel een heel bijzonder kind geboren zijn, 

dat er zo’ n prachtige ster aan de hemel staat… 

 

Meer van deze mooie Kerstverhalen? 

Kom luisteren op volgende momenten: 

 

13 en 20 december voor kinderen en hun (groot)ouders 

16 en 17 december voor de bewoners en andere senioren 

 

Telkens vanaf 14 uur in de 

tentoonstellingsruimte. 

In samenwerking met de vrijwillige 

voorlezers van de bib.  
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75 jaar kwb zit er op 
 

Op naar de honderd zullen we maar zeggen! 

Zondag 12 november was de laatste dag dat je onze tentoonstelling 

kon bewonderen. De vele lovende woorden en complimenten van 

bezoekers laten ons vermoeden dat het goed is geweest. Samen met de 

Geschied en Heemkundige kring en de vrouwen van KVLV hebben 

we er een gedenkwaardig gebeuren van gemaakt, een tentoonstelling 

die mocht gezien worden en een waardige  afsluiter van ons feestjaar. 

De vele foto’s en documenten werden netjes opgeborgen en 

verdwijnen nu voor een lange tijd, misschien wel 25 jaar, onze 

archieven in. Niet al de afbeeldingen van feestende, sportende, 

luisterende of werkende kwbers verdwijnen uit het daglicht. De 

Geschied en Heemkundige kring heeft van “het bezoek van Cardijn 

aan Heusden, 100 jaar KVLV en 75 jaar KWB” een excellent jaarboek 

gemaakt. Een selectie van de mooiste foto’s kregen hierin een plaatsje. 

Wie de tentoonstelling noodgedwongen moest missen krijgt alsnog de 

mogelijkheid om te grasduinen tussen 

de prachtige foto’s die keurig werden 

verzameld in een jaarboek dikker als 

normaal en voor het eerst in kleur.  

Wie het boek nog in zijn bezit wil 

krijgen, kostprijs 15 euro, kan terecht 

bij mensen van de Heemkunde, 

dagbladhandel ’t Punteke aan de 

Koerselsebaan, dagbladhandel Vera, drankenhandel Hauweyken en 

zelfbediening Aerts, allen in de G.Gezellelaan. 

Nog gemakkelijker gaat het door een telefoontje te plegen naar 

011/420702 en het boek zal door een bestuurslid tot bij u aan de 

voordeur gebracht worden. 
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                KWB gezinsweekend september 2018 
 

Volgende jaar verblijven wij in een hotel aan het stuwmeer van 

Gerolstein. Wij hebben al een mooie wandeling voor ogen en de niet-

wandelaars houden we ook wel bezig.  Een duik in het zwembad kan 

ook altijd. 

Wanneer :  14 - 15 - 16 - september 2018, volpension. 

Prijs : 152 euro per persoon 

Inschrijven : Voor 30 januari 2018 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 

10 Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 

Euro/persoon. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inschrijving gezins-wandel-weekend 14 - 15 - 16 september 2018 

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Naam : ---------------------------------  geboortedatum :  --------------------------  

 

Adres ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Gsm nummer -------------------------------  

 

Email : ............................................................................................................................... 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- Julia Vos, moeder en schoonmoeder van Eric Vogels en Lydia 
Beliën, Schaapsweg.  

 

Huwelijk 

- Elien Vanzier en Tom Dauwen, Voortstraat. 
- Michael Vasic en Anne Katrien Rogiers dochter van Eric Rogiers, 

G.Gezellelaan, tevens kleindochter van André Rogiers, 
Buitingweg. 

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

De lach is de zon die de winter van menselijk gezicht verdrijft. 
 Victor Hugo 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

15 december bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 

janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

