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75 jaar kwb en 100 jaar kvlv   

Zaterdag 20 mei 

Daguitstap met plezierboot De Zander  

naar Olmense zoo 

 

Een activiteit in het teken van 75 jaar kwb en 100 jaar kvlv. 

Toegankelijk voor iedereen. 

Om 10u00 varen we vanuit Genebos Lummen via het Albertkanaal en  

het kanaal Kwaadmechelen-Dessel naar de Olmense zoo. Genietend 

van een drankje is het prettig toeven aan boord van De Zander. 

Picknicken doen we ‘s middags in de dierentuin, voor wie  wil is er 

ook de mogelijkheid om te eten in het restaurant. We voorzien 

voldoende tijd zodat je de dierentuin op je gemak kan verkennen en 

ontdekken. Laat zeker ook nog wat plaats over in je buikje want 

tijdens de terugvaart krijg je een lekkere barbecue voorgeschoteld. 

Tussen 17u00 en 18u00 komen we terug aan in Genebos. 
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Varende BBQ 
Barbecue  “Zander”                                  

De BBQ staat op het bovendek samen met het buffet. Deze BBQ 

bestaat uit 3 verschillende stukken vlees. (twee voor kinderen vanaf 

zes jaar en één stuk voor kinderen van drie tot zes jaar) 

Uitgebreide variatie van verse groenten, gebakken krielaardappeltjes, 

2 koude sausen en warme peperroomsaus 

De standaard vleessoorten: 

Gemarineerde gevogelte brochette, BBQ worst (half runds , half 

varken) , gemarineerde mignonette (varken) 

Broodjes variatie en botertjes, een koude aardappelsalade, 

3 koude sauzen, een warme saus. 

Wens je tevens een visbrochette dan kan dat mits meerprijs. 

 

De Zander 

De Zander: een 28m lang schip origineel gebouwd voor 

passagiersvervoer  

Hij heeft jarenlang op de Rijn gevaren en werd een tiental jaar geleden 

in de Kempen ingezet om zo al varende van het mooie landschap en 

de bezienswaardigheden te kunnen genieten. Buiten de toeristische 

rondvaarten is de Zander tevens uitermate geschikt voor educatieve 

uitstappen en als varende feestlocatie voor verenigingen, families en 

bedrijven. Zo kan je een vaart combineren met een streekgebonden 

maaltijd en eventueel een wandeling in één van de vele unieke 

natuurgebieden langs de Kempense kanalen. Honderdtwintig personen 

kunnen aan boord, deze kunnen tijdens de rondvaart genieten van tal 

van drankjes aan gangbare prijzen. 

Olmense zoo 

De Olmense Zoo is een attractief kindvriendelijk dierenpark, 

boordevol prachtige exotische diersoorten in een natuurgetrouwe 

omgeving met grote buitenverblijven. De zeldzame witte tijgers en de 

witte leeuwen blijven de pronkstukken van de zoo. Daarnaast beleven 
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de kinderen zomers plezier in de geitenweide, de speeltuinen, het 

springkussen of de trampolines. 

Eerste eigenaar, Louis Roofthooft, zocht midden jaren ’70 een plaats 

op het platteland om zijn privécollectie dieren onder te brengen. Zijn 

oog viel op het huidige terrein vlak aan het kanaal Kwaadmechelen-

Dessel. In 1976 vestigde hij zich in Olmen en bracht hij  zijn dieren 

over naar zijn privé-park. Toen hij begin jaren 90 overleed, nam In 

1995 de familie Verheyen het park over. Hierdoor kon ook deze 

familie haar eigen privécollectie een aangepaste huisvesting geven. 

Grondige renovatie drong zich op, mede om meer bezoekers te 

kunnen aantrekken. In 1995 trok het park ongeveer 9.000 bezoekers. 

Geleidelijk aan werden nieuwe projecten opgestart en de 

dierencollectie uitgebreid waardoor het park uitgroeide tot een 

volwaardige privé-dierentuin. Verder kwamen er onder meer een 

nieuw restaurant, een tropenhal, een savannegebied en een berenbos. 

Jaarlijks komen er nu ongeveer 200.000 bezoekers naar de Olmense 

Zoo. 

Deelnameprijs: 35 euro per volwassene en 25 of 20 euro per kind. 

(KWB en KVLV leden krijgen 5 euro per/pers. vermindering op deze 

prijs, onder “leden” wordt verstaan “iedereen die op hetzelfde adres 

woont als de houder van de lidkaart” ) 

In de prijs inbegrepen: Boottocht van ong. 2 x één uur en drie 

kwartier varen, inkom dierentuin, barbecue op de boot en 

verzekering. 

  

Gebruik het inschrijfstrookje elders in het maandblad. 

(gelieve tijdig in te schrijven vol is vol)
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75 jaar kwb en 100 jaar kvlv 
 

De grote feesten rond 75 jaar kwb komen snel korter bij. Uit de titel 

hierboven kunt ge afleiden dat we dit samen zullen vieren met kvlv 

die dit jaar 100 jaar viert. Elk lid van onze beide verenigingen 

ontvangt een programmaboekje, met daarnaast ook een origineel 

cadeau. Hoeft het gezegd dat jullie welkom zijn op de vele 

activiteiten!                          Hieronder een overzicht van de eerste 

activiteiten: 

Wandelzoektocht: van maart tot mei.                                                                                                            

Volgens het gekende procedé met foto’s allerhand  gaan we op zoek 

naar zaken en gebeurtenissen uit het verleden van onze verenigingen. 

Boeiend. 

Bonte avond: vrijdag 31 maart 20.00 in ’t Kuipershof.                                                                                   

Een gezellige avond voor elkeen, met sketches, met muziek en zang, 

en uiteraard ook tijd voor een babbel en een drankje. Inkom: gratis. 

Eucharistieviering: zaterdag 1 april 17.30                                                                                                      

Speciale feestelijke viering.  

Academische zitting: zaterdag 1 april 19.00                                                                                                        

Mooi gebeuren, aansluitend op de eucharistie. Opgeluisterd door 

zangkoor Exsultate.  

Klimaatwandeling: zondag 2 april 14.00                                                                                                                      

Een klimaatgids geeft tijdens een wandeling deskundige uitleg over 

allerlei verschijnselen in de natuur. Duur: 2 uren. Start: ’t Kuipershof.   

Klimaattentoonstelling:  zaterdag 1 en zondag 2 april                                                                                    

Tijdens de academische zitting zaterdag en voor en na de 

klimaatwandeling zondag, is deze mooie tentoonstelling te bezoeken 

in ’t Kuipershof. Met medewerking van lokale kunstenaars.  

Lichtjestocht. dinsdag 11april 20.00                                                                                                                        

Dit is een stille avondwandeling met kaarsjes, georganiseerd door 

kvlv. Onderweg wordt een bezinningstekst gelezen bij enkele 

kapelletjes. Start aan de Kring. Kaarsjes zijn ter beschikking.   
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Comfort Heating 
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 

 

KWB Overdag naar Luik op  

donderdag 9 maart. 
We vertrekken om 8u28 in Heusden statie. In Hasselt is er een kleine 

wachttijd en kunnen we om 9u38 verder sporen naar Luik Guillemins. 

We zullen ongeveer 1 uur het nieuw spoorwegstation van Luik 

bezoeken. Daar nemen we opnieuw de trein naar Place St Lambert. 

Daar krijgen we uitleg over het gerechtshof en het prins bisschoppelijk 

paleis. 

In restaurant-Brasserie As Ouhès krijgen we een 3-gangen maaltijd. 

Na het eten moet er gekozen worden tussen wandelingen. De grote 

naar de citadel en … van ongeveer 2,5 uur met tussenstop, een 

kleinere is rond Place St Lambert, ook met een tussenstop. Deze 

laatste wandeling is zeker geen vermoeiende tocht. 

Om 16u22 vertrekken we weer naar Hasselt. In Heusden arriveren we 

18u28 

 

 

 

 

 

 

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Zoektocht nieuwe secretaris  
 

Onze secretaris Ludo Engelen heeft zijn termijn van 8 jaar erop zitten. 

Langs deze weg willen we Ludo nu al bedanken voor zijn inzet als 

secretaris van KWB-Heusden. Tegen eind 2017 zijn we echter op 

zoek naar een nieuwe secretaris. Denk jij de geknipte man of vrouw te 

zijn om deze functie te vervullen binnen het 

bestuur van KWB Heusden centrum voor de 

volgende 4 jaar vanaf eind 2017,aarzel dan niet 

om contact op te nemen met Alain Jans op het 

GSM nummer; 0474/74.91.54 of op het e-

mailadres ; alainkwb@gmail.com 

 

Met kwb naar Indonesië 
Reeds vele jaren begeleidt Ward Ceyssens een kwb-reis naar 

Indonesië. Dit jaar zal de reis plaats vinden van 17 augustus tot 6 

september. Java, Sulawesi en Lombok (evenknie van Bali) worden 

aangedaan. Prijs van dit alles: 2449 €, all-in uitgezonderd drank. Niet 

enkel de toeristische bezienswaardigheden worden bezocht, ook wordt 

kennis gemaakt met het dagelijks leven van de mensen aldaar. 

Regelmatig gaan mensen van Heusden mee. Ook nu zijn er nog een 

aantal plaatsen vrij. Neem gerust contact op: 0478 514 588 of 

ceyssensward@hotmail.com. Groet, Ward      

 

mailto:alainkwb@gmail.com
mailto:ceyssensward@hotmail.com
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Grote rommelmarkt 9 juli 2017 
 

Op zondag 9 juli wordt er een grote rommelmarkt 

georganiseerd aan de OLV Gilde in de Schaapsweg 

van 10.00  tot 17.00 uur. Je kan inschrijven op 

0473/26.96.85 of 011/43.15.06 of elke vrijdag in de 

gildezaal tussen 19.00 en 21.00 uur. Standgeld is 1 euro per lopende 

meter. Mensen van de Heusdense voort mogen gratis deelnemen, wel 

inschrijven vooraf. Stand opbouwen vanaf 8 uur. 
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Verslag van het 29ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 3.” 
 

5/1/17 Borrelwandeling door de vallei van de Halbeek. 

Met 53 waren we, die ’s morgens present waren voor een bezoek aan 

de borrels, de koffie, de soep en de verhalen die steeds straffer werden 

naargelang de flessen meer leeg geraakten. De opkomst voor de 

stilaan legendarische  borrelwandeling was nooit zo groot als dit jaar.  

Stipt om 9u00 vertrokken we 

aan “De Kring” onder een 

stralende winterzon en een 

goed bevroren ondergrond. 

Twintig minuten later waren 

we op onze eerste stopplaats: 

J.M. Huybrechtsstraat nr.9. 

Toen we daar kwamen 

stonden de gevulde borrels al 

klaar, kwestie van geen tijd te 

verliezen om rond te geraken. 

Een goed kwartiertje later 

waren we alweer op pad. Een 

laaghangende alcohol 

houdende mistwolk dreef mee 

met een groep luid pratende 

borrelwandelaars richting 

tweede stopplaats: 

Schansstraat nr.4. Ook daar gingen de borrels vlotjes van tafel, de 

jeneverneuzen werden al wat roder en de sjaal, die ’s morgens nog 

goed geknoopt was hing al wat losser, kwestie van de warmte van de 

inspanning kwijt te geraken. Na een tijdje moesten we ook daar 

vertrekken om gewetensvol ons programma af te werken en 

waggelden we, door de vallei van de Halbeek, naar de volgende 

bevoorrading. Gelukkig moesten we niet te ver langs de beek lopen 

want ik denk dat de vissen anders zat werden van de geur alleen. 
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De derde stopplaats was Geenrijt nr. 52. 

Wij danken al de aanwezigen voor de gezellige babbel en de straffe 

verhalen. Wij danken Herman Eerdekens en Daniëlla voor hun 

gastvrijheid op de eerste stopplaats. Wij danken onze medewandelaar 

Felix Vanhamel omdat we bij hem onze tweede stopplaats mochten 

organiseren. Wij danken André Hermans en Cecile voor de 

gezelligheid op de derde stop. Wij danken Charly, zijn madame 

Magda en Jos Moons voor de technische ondersteuning, de goed 

gevulde borrels en gelukkig, de straffe en  zo ontnuchterende koffie. 

Wij danken Mieke van Staf en Rita van Wim voor het maken van de 

soep zodat we niet met een lege maag moesten afronden en eeuu…., 

voor ik het vergeet,  veel groeten van de Kerstman. 

 

12/1/17 Het hoger onderwijs in Limburg. Door Ben Lambrechts. 
Sommigen onder ons hebben in het begin van de zeventigerjaren, 

misschien nog meegelopen in de betoging “Universiteit Limburg Nu”, 

een betoging om de oprichting van een universiteit in Limburg kracht 

bij te zetten. Hieruit is later het “Limburgs Universitair Centrum” 

ontstaan, enkele jaren geleden omgedoopt tot Universiteit Hasselt. 

Ondertussen is er heel wat veranderd en hebben we in Limburg een 

universiteit met aanzien en een zeer goed uitgebouwd hoger 

onderwijs, beter gekend als de PXL. Het is een fusie van verschillende 

hogescholen uit meerdere onderwijsnetten. De scholen zijn gevestigd 

in Hasselt, Diepenbeek en Genk. Ze zijn uitgebouwd op zeven 

verschillende campussen, hebben 24 afstudeerrichtingen en 15 

opleidingen in het HBO5. Er zijn 8.200 studenten en 1000 

personeelsleden. De hogeschool PXL professionaliseert mensen en 

organisaties en draagt bij tot welvaart en welzijn. De maatschappelijke 

uitdaging is om in een regio 60 tot 70 % hoger opgeleide mensen te 

hebben, dit is nodig om deze streek vooruit te krijgen. De 

arbeidsmarkt heeft meer en steeds anders opgeleide mensen nodig in 

een steeds complexer wordende wereld. Het is geweten dat we in 

Limburg een taalachterstand hebben omwille van de vele migranten. 

Taalachterstand is een grote barrière  om in het onderwijs goed te 

kunnen volgen. De doorgroei van een HBO5 opleiding naar een 
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professionele bachelor en van bachelor naar een master is dan ook een 

meerwaarde in het huidige onderwijs. Als toemaatje, en geheel 

onverwacht kwam in de spreker Ben Lambrechts de muzikant en lid 

van de bent “Blues Lee” weer boven en gaf hij een mini concert met 

zijn mondharmonica, een meevaller van formaat. 

 

19/1/17 Energiebevoorrading. Door Dirk Vansintjan. 

Wat in 1991 klein begon als een kleine waterkrachtcentrale om 

elektriciteit te maken voor enkele gezinnen, in Rotselaar op de Dijle, 

is uitgegroeid tot een hernieuwbare-energiecoöperatie voor 47.000 

gezinnen. Het opzet kan alleen maar slagen als de burger en de kleine 

verbruiker mee kan participeren aan het opzet. Wind en zonne-energie 

zijn gemeenschappelijke goederen, ze zijn van iedereen, ze mogen 

niet geprivatiseerd worden. Dit gaat in tegen de gevestigde machten. 

Ofwel blijven we goedkope energie kopen maar blijft ons kapitaal 

naar de oliesjeiks stromen, ofwel maken we zelf duurzame energie 

maar blijven de euro’s bij ons en stijgt de werkgelegenheid, de 

welvaart en het welzijn in een streek. Ook voor pellets was het logisch 

voor Ecopower om een eigen fabriek te bouwen. Zo hebben ze de 

volledige controle, vanaf de keuze van de grondstof tot de verpakking. 

De fabriek werd gebouwd in 2014 

en de productie startte in september 

van dat jaar. De fabriek staat in het  

Ham aan het Albertkanaal. 

Ecopower geeft korting op pellets 

aan KWB-leden. Kerncentrales is en 

blijft een heikel probleem, 70 % van 

de opgewekte energie gaat verloren 

in koeltoren en geloosd water in de Schelde.  Tropisch vissoorten 

zitten op de mondingsplaats en kunnen er gedijen. De kernramp van 

Tsjernobyl die plaatsvond in 1986 herinneren we ons als gisteren, hoe 

ouder de kerncentrales worden, hoe groter de kans op een nieuw 

Tsjernobyl en dan zijn jodiumpillen een druppel op een hete plaat. 
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26/1/17 Stromingen in de Islam. Door Johan Vrints 

Er zijn verschillende stromingen in de islam door verschillende 

zienswijze op de islam. Veel moslims benadrukken deze verschillen 

niet en zien de islam als één godsdienst met verrijkingen. De islam is 

een sterk verdeelde godsdienst omdat er geen eenheid van leiding is . 

Er is geen “opper imam” (zoals een paus) die de leiding heeft over de 

islam in gans de wereld. Dat 

maakt dat de islam in Saoedi 

Arabië zeer sterk verschilt van de 

islam in één of ander arm 

Afrikaans land.  De soennieten 

zijn de grootste groep, ze vormen 

tot 90 % van al de moslims. De overheidsislam is zeer sterk in Turkye. 

Tegenwoordig wordt het alevitisme in Turkije steeds vaker als een 

derde islamitische schisma neergezet (naast het soennisme en sjiisme). 

In de andere islamitische landen is dit echter discutabel. Andere 

strekkingen zijn: de Salafisten, gaan terug naar de oervorm van de 

islam, weg van de overheid. Er is het Sijisme, Alevitisme, 

Alawietisme, Druziisme, Ibadisme, Soefisme, het Koranisme en het 

Ahmadivya, deze worden door de meeste moslims als ongelovige 

beschouwd. Er is ook zo iets als een volksislam. In alle landen van de 

islamitische wereld is er wel iets dat met de term volksislam wordt 

aangeduid. Het is een islam vermengd met plaatselijke gebruiken die 

niet zelden in strijd zijn met de islamitische leer, maar voor de meestal 

laag opgeleide bevolking vaak meer tellen dan de officiële islam. 

Daarbij horen het gebruik van amuletten, het vereren van plaatselijke 

heiligen en het houden van allerlei ceremoniën die hun oorsprong in 

andere religies hebben, maar een islamitisch tintje hebben gekregen. 

Volgers van deze islam heten volksmoslims alhoewel deze benaming 

zelden wordt gebruikt. Verder zijn er ook vrijzinnige moslims.                              

Wigo 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islam-by-country-smooth.png
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Straat.net 2017 Zwerfvuilactie 
Verleden jaar in februari heeft kwb menige weggebruiker op de 

Beringerheide verrast. De zes kwb afdelingen van Heusden-Zolder 

hielden er hun flitsactie tegen zwerfvuil. De pers werd massaal 

opgetrommeld en we konden op veel bijval rekenen. Eerst werd de 

straat netjes opgeruimd en nadien werd de straat tot een corridor 

hervormd. Al de passanten werden ludiek geflitst en kregen een 

pamflet in de handen geduwd met daarop de ware toedracht van onze 

actie. Dat we tegen zwerfvuil zijn is vanzelfsprekend maar kwb pleit 

ook voor het invoeren van statiegeld. Er worden al heel wat positieve 

stappen gezet in het proper houden van onze buurt “claim je eigen 

plekje” van In De Vuilbak en de jaarlijkse zwerfvuil opruimactie van 

straat.net zijn goede voorbeelden. Toch vinden wij kwb, dat het 

probleem ten gronde moet worden aangepakt. Dit kan volgens ons 

alleen maar door het zwerfvuil meer waarde te geven zodat er twee 

maal nagedacht wordt eer het weggegooid wordt. Als het dan toch nog 

langs de straat beland zijn er anderen die het oprapen vanwege de 

waarde, dat denken wij toch. Daarom is statiegeld een must. 

Jaarlijks ruimen wij samen met heel wat groepen en verenigingen de 

straten van onze gemeente op. Ook dit jaar op zaterdag 18 maart zal 

kwb Heusden een groot deel van onze parochie voor zijn rekening 

nemen. Het gebied dat ons door de gemeente wordt toegewezen 

verdelen we in vijf à zes op te ruimen rondes van ongeveer twee uur. 

Heb je zin om alleen of met enkele vrienden mee te helpen, meld je 

dan bij onze voorzitter Alain of een van onze bestuursleden. 

Materialen zoals handschoenen, grijptangetjes en vuilzakken krijg je 

van ons. Zaterdag 18 maart om 9u00 ’s morgens starten wij op de 

hoek van het Boudewijnplein en de Kapelstraat.  

Dat het niet alleen bij deze hierboven aangehaalde actie zou blijven 

was geweten. Buiten het opruimen van onze straten willen we nog wat 

meer doen, wat je van kwb wel kon verwachten. Opnieuw plannen we 

een moment waarop we menige burger van onze gemeente gaan 

wakker schudden…. maar hierover later wat meer. 

Eerst wat opruimen!!! Schrijf vooraf in bij : Alain Jans, 

kwbalain@gmail.com  tel : 0474/ 74 91 54  

mailto:kwbalain@gmail.com
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   Dartsen op vrijdagavond 3 maart vanaf 19u30  

Nog eens een nieuwe kwb-activiteit. We gaan samen 

dartsen in de Gildezaal op de Voort.  

Op vrijdagavonden dat de zaal beschikbaar is willen 

we onze dartstalenten ontplooien.  

 

Info bij Alain Jans  0474/74.91.54 
 

Foto-wandel-zoektocht      maart-juni 
 

Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een tochtje van + 5 km 

met veel zoekplezier. 

 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij: 

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 

- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder  

- Eetcafe De Kring.  

 

Dit jaar staat de zoektocht in het teken van 75 jaar KWB en 100 jaar 

KVLV. Prijsuitreiking : 17 juni 2017 

 

Op vrijdag 24 maart vanaf 18u00 kan je voor 4 euro weer gezellig 

komen tafelen. Inschrijven bij Marc Bijloos Geenrijt 73   011/42.46.50 

 

Menu: een zacht gekruide chili con carne op kwb-wijze met een 

vers slaatje. Als afsluiter van de reeks café manger winter 2016-2017 

een handgeklopte chocomousse van Belgische chocolade (waar groeit 

dat eigenlijk?). De recepten ontdek je op de onderlegger … 

 

Spellenhoek  vanaf 18u30 – iedereen welkom/ook niet eters  
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Valentijnontbijt 12 februari 2017: de winnaars 
 

Een gezellige, sfeervolle locatie en  een uitgebreid ontbijtbuffet, meer 

moest het niet zijn!  

Ter gelegenheid van Valentijn genoten 154 

volwassenen en 12 kinderen  van een uitgebreid 

ontbijt.   

Het was soms een moeilijke keuze; een boterham of een broodje, 

beleg of ei met of zonder spek en dan ook nog eens een koffiekoek of 

een chocomouske?  Of allebei? 

Staf Ceyssens en Jean-Pierre Linnenbank konden hun geluk niet op 

want zij waren de winnaars van een ontbijt.   

 

Alhoewel er zijn die meermaals per jaar willen komen ontbijten, is het 

toch weer wachten tot volgend jaar.  Hopelijk zien we jullie dan 

allemaal terug. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenaankoop stookolie maandag 

24 april 2017 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusdencentrum.org 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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De Mijnwerkers-Brancardiers van Heusden Centrum 

organiseren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 Maart 2017 
 

Gildezaal, Schaapsweg 81, Heusden 

 
Spaghetti*……………………€8, Spaghetti klein*………………€5 

Spaghetti + ½ haan* ………€15 

½ Haan + appelmoes*………€8, ¼ Haan + appelmoes*……..€5 
*geserveerd met brood 

Chocomousse/Rijstpap……€1,5, Steun………………………...€5 

 

Eten kan van 11u30-14u30 of van 17u-20u  

 

Kaarten te verkrijgen bij: 

Moons Jos, Kruiskapelstraat 10, Heusden, 011/431167 

Truyers Peter, Schootstraat 137, Heusden, 0478/533483 

 
T.v.v. onze ziekenwerking 
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 FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- Nar Lemmens, Schootstraat. 
- moeder van Julien Vanoppen, Schootstraat. 

Geboorten 

- Leon, kleinzoon van Willy Rymen, Garenstraat. 

 

Belevingstocht naar Santiago de Compostela. 
Voor de echte wandelliefhebbers richt kwb nationaal een meerdaagse 

trektocht in. Tijdens deze belevingstocht naar Santiago de Compostela 

stap je als echte pelgrim de laatste 250 km van de Camino Francés. 10 

tochten (van 25 tot 36 km/dag) voeren langs dorpjes en stadjes die hun 

ontstaan en hun bestaan te danken hebben aan de ontelbare 

bedevaarders die er sinds de 11de eeuw voorbijtrokken. 

 

Meer info op maandag 27/3/17 om 19u30 in de Jeugdherberg 

Leuven is er een door Govaka/Pasar georganiseerde infoavond 

omtrent Compostela met voorstelling van de staptocht. 

 

 

 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

De schoonste dagen van de lente zijn die welke wij er zelf aan 

toevoegen. 
 Jan Vercammen 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

17 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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