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Gezegend Paasfeest. 
 
‘Pasen, wat is dat?’ vroeg kleine Stan aan opa. Oei! Hoe moet hij 
hierop antwoorden? Met de boodschap dat de paasklokken dan 
komen, kan opa kleine Stan misschien wel paaien, maar hij voelt 
dat hij dan toch tegen zijn eigen geweten in spreekt. Ja, Pasen 
is erg onderhevig geworden aan de 
commercie, maar Pasen betekent in 
wezen toch veel meer.  
Pasen is het feest van de verrijzenis 
van de Heer, maar hoe moet opa dit 
verstaan, en moeilijker nog: hoe 
moet hij dit uitleggen aan kleine 
Stan? Opa denkt diep na. Dan 
probeert hij te antwoorden op de 
vraag van zijn kleinkind. Jezus was 
erg lief, rechtvaardig en eerlijk. De mensen toen hadden daar 
moeite mee en ze hebben hem aan het kruis gehangen. En hij is 
gestorven. Maar Jezus liefde en rechtvaardigheid konden ze niet 
doden. Die Jezus is blijven leven: dat is Pasen. En nu Hij nodigt 
ons uit om in zijn voetstappen te gaan. Liefdevol, zacht, 
rechtvaardig… Opa wacht even en zegt dan: Stan jij kan ook lief 
zijn. 
 Wat mag Pasen voor jou betekenen?   
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Ward  

KWB  MOEDERDAG = EETDAG met 
dessertbuffet 

 
Zondag 13 mei  van 11u30 tot 14u00 in ’t 

Kuipershof 
 

Attentie voor elke moeder & weggeeftent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben we het concept herdacht. We willen een rustige 
en gezellige eetdag creëren. Dit doen we door een maximum 
personen in te stellen. Dus iedereen die tijdig inschrijft heeft 
plaats. Geen dubbele boekingen. Je bepaalt zelf wanneer je de 
soep wil ontvangen en daarna wanneer je het hoofdgerecht wil. 
Voor het dessert mag je naar het buffet. Inderdaad opstaan. 
Ook drank mag je zelf halen zoals dit ook de gewoonte is bij 
Café Manger. 
Dus, je blijft zo lang zitten als je wil en je bepaalt je eigen 
tempo. 
Het hoofdgerecht kies je  ij inschrijving en reservatie is 
verplicht. Tijdig inschrijven aub. Dit kan via overschrijving tot 20 
april en 5 mei via de contactpersonen. Tot volzet. KWB-
waardebonnen mag je inzetten. 
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Dit jaar zelf drank 
afhalen …  
 
 
 
 
Het menu voor 13 euro  ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)   
bestaat uit een soep * hoofdschotel * dessert.  
 

KWB   MOEDERDAG = EETDAG     zo 13 mei 11u30  tot  
14u00 
 

Tomatensoep met balletjes is voor iedereen.  

Hoofdgerecht  

+ + + + + + +  

A: Stoofvlees                a: Kinderportie 

B : Kipfilet champignonsaus    b: Kinderportie 

C: Gepaneerde visfilet & tartaar   c: Kinderportie 

D: Vegetarische burger    d: Kinderportie 

F: Frieten      nvt 

P: Puree       nvt 

------  kinderen telkens een halve portie ------ 

+ + + + + + + + 

Dessertbuffet 
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Je kan je tot 20 april direct via overschrijving inschrijven: 
Kwb Heusden-Centrum           BE04 3350 1638 1831 
Mededeling: EETDAG:   xx A, xx a,  xx B, xx C  xx c,  xx D, xx 
d,   xx F,  xx P 

 
Inschrijfkaarten en gepast geld afgeven tot  
zaterdagavond 6 mei  
Koen Vandecruys        Garenstraat 10     0478 662635 
Marc Bijloos        Geenrijt 73     0479 545575  
 
Wie graag wil meehelpen met voorbereiding, 
tijdens, opruim … 
pleegt het best een telefoontje naar  
Marc Bijloos 0479 54 55 75 
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Onze ‘LEEFT’ in de toekomst. 

 
In de ‘Leeft’ van maart kon je al lezen 
dat we  gingen nadenken over de 
toekomst van onze ‘Leeft’. Dat is 
intussen gebeurd. Er is besloten om 
de ‘Leeft’ nog steeds in het zwart-wit 
te kopiëren. Drukken en/of 
kleurenkopies blijken financieel niet 
haalbaar. Door een andere (digitale) 
manier van kopiëren kunnen we ook 

de kwaliteit van goedgekozen foto’s aanzienlijk verbeteren. 
Nieuw is echter wel dat iedereen die dat wil de Leeft digitaal kan 
ontvangen. Je krijgt dan maandelijks een mail met de Leeft IN 
KLEUR. Dit bespaart ons heel wat kosten en is bovendien 
milieuvriendelijk door al het papier dat wij besparen. 
 
Praktisch : Wie ons een mailtje stuurt  
(kwbheusden@gmail.com) ontvangt in de toekomst de Leeft 
digitaal en in kleur maar niet meer op papier. Je kan zelfs 
meerdere mails per gezin sturen zodat elk gezinslid de Leeft 
krijgt. Wie niets doet, blijft de Leeft gewoon op papier ontvangen 
in een verbeterde zwart-wit uitgave. Als die mensen de foto’s 
toch in kleur willen bekijken, kunnen zij terecht op onze website 
(www.kwbheusdencentrum.org) . Daar staat immers ook elke 
maand de volledige Leeft. 
  

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Verslag gin-tasting 
 
Onze KWB-afdeling heeft zich nog eens van haar beste kant 
laten zien. We hebben weer ‘een werk van barmhartigheid’ 

verricht : we hebben namelijk ‘de 
dorstigen gelaafd’. 
Op vrijdag 23 februari mochten wij 
immers ’35 dorstigen’  
verwelkomen op onze gin-tasting. 
Na een boeiende uitleg over het 
ontstaan, de evolutie en de 
productie van de verschillende 

gins en tonics mochten we beginnen met de hoofdzaak van de 
avond : proeven! We kregen allemaal 4 verschillende types tonic 
voorgeschoteld nl. zoet, floraal, kruidig en fruitig. Daarnaast 
kregen we ook vier types van gin te proeven. 
Daarna mochten we 
genieten van een 
 zelfgekozen 

combinatie die netjes 

‘aangekleed’ werd 

door de barman van 

dienst. Samen met de 

bijpassende hapjes 

zorgde dit weer voor een gezellige avond waar nog 

nagekeuveld werd tot in de late uurtjes. De afwezigen hadden 

ook dit keer weer hun spreekwoordelijk ongelijk. 
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Bakavond : 
Onze eerste bakavond is reeds gepasseerd (en goed verteerd). 

Wie nog wil deelnemen aan de tweede avond 
kan nog inschrijven : 
Praktisch : 

- Woensdag 2 mei ’18 om 19.00 uur.  

- Plaats : Keuken Kuipershof 

- Deelnameprijs :  We delen de kosten van de 
ingrediënten (en verdelen het gebak). 

- Inschrijven :  

- Danny Reynders Merelstr. 46    tel/ 0478 30 34 12  
 danny-reynders@telenet.be 

 

Kooklesrecept: Griekse Salade met 
Souvlakis 

 
 
Weer een topgerechtje van afgelopen 
kookles: 
- 4 tomaten, 1 sla, 2 rode uien, 1 gele 
paprika's; 50 g olijven, 1/4 komkommer, 1/2 
citroen, 200 g feta, souvlaki's = 2 
varkenshaasjes + spiesjes, tsaziki 
- sausje: 1 dl olijfolie, sap van 1/2 citroen, peper en zout 
- marinade voor de souvlakis: 1,5 dl zonnebloemolie, 3 el. 
wijnazijn, peper, zout, komijn en paprikapoeder 
  
 
Bereiding: 
- feta in blokjes snijden   
- uien pellen en in dunne halve ringen versnijden 
- olijven in ringetjes versnijden 

mailto:danny-reynders@telenet.be
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- komkommer spoelen, drogen en in schijfjes versnijden 
- paprika spoelen, drogen, schillen, zaadjes verwijderen en in 
kleine, fijne reepjes versnijden 
- tomaten spoelen, drogen, in partjes versnijden  
- citroen in partjes versnijden 
- schik de sla op het bord werk af met ui, paprika, komkommer, 
olijven, tomaat, citroen en feta 
- druppel juist voor serveren er wat saus over 
 

- sausje: - sap van ½ citroen opkoken en laten afkoelen 

- afgekoeld citroensap mengen met de olijfolie en opsmaak 
brengen met peper en zout 

- marinade voor souvlaki’s 

- zonnebloemlie mengen met de wijnazijn en 
kruiden met peper, zout, komijn en 
paprikapoeder 

- varkenshaasje in blokjes snijden en in de 
marinade leggen gedurende enkele uren 

- de blokjes op spiesjes steken en bakken in een pan, 
grillpan of op de bbq. 

- de borden dresseren, lepel een weinig saus in het midden 
van het bord, schik de sla er op en werk af met de tomaten, 
feta, partjes citroen en de souvlaki’s, tsaziki in aparte 
kommetjes serveren 
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Foto-wandel-zoektocht maart-juni 2018 

 

 

 
 

 
 
 

 
Foto-wandel-zoektocht 

 
Vanaf maart is het weer zover en kan er naar hartelust 
gewandeld en gesnuffeld worden tijdens 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.  
 
Prijsuitreiking : 16 juni 2018 
 

 
 
FOTO JJ : is lichtjes aangepast door de eigenaar, maar nog 
steeds herkenbaar. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7rrigjq_ZAhWI1hQKHQyGAxkQjRwIBw&url=http://www.kwbheusdencentrum.org/maandelijkse-activiteiten&psig=AOvVaw1X6FPPGWSUu7E7D9qGz8Zj&ust=1519031164769935
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Vieren van zij die ons voorgegaan zijn  

in de dood. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder mens is uniek.  
Dat beseffen wij maar al te goed, wanneer een dierbaar familielid 
afgestorven is. We hebben pijn omwille van het afscheid, we 
missen de stem, de aanwezigheid van hem/haar. We zouden 
nog wat willen vragen, maar het kan niet meer. We zijn dankbaar 
en hebben blije herinneringen. Al deze gevoelens spelen in ons 
hoofd wanneer een dierbaar familielid ons voorgegaan is in de 
dood. 
Als kwb houden wij eraan om eenmaal in het jaar afgestorven 
leden en familieleden met een warm vieringsmoment te eren en 
te danken. Graag nodigen wij dan ook kwb-ers en familieleden 
uit op deze viering.  
Vrijdag 20 april om 19u00 vieren wij in de Hobbyzaal van de 
Kring. Welkom!   

Ward 
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Samenaankoop onderhoud ketels en 

schoorsteen, keuring mazoutton 

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

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Volgende maand kan je inschrijven voor deze samenaankoop. 

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 

 (vermeld bij ieder contact dat u lid bent) 

 

Samenaankoop stookolie maandag 

23 april 2018 

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 
inschrijfstrookje of online via 
www.kwbheusdencentrum.org 

 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Voor de zevende maal naar Scherpenheuvel. 

 
Dinsdag 1 mei is het zover.  
We gaan weer naar Scherpenheuvel.  
Vorig jaar zijn we voor de eerste keer samen gegaan met KVLV. 
Dit willen wij nu verder zetten. Ieder die mee wil, kan kiezen uit 
verschillende formules. Lees maar. Ga de uitdaging  aan. Het 
wordt een prachtige ervaring.  
Straffe wandelaars.                                                                                                                                                 
De afstand voor de wandelaars is ongeveer 29 km . Om zes uur 
’s ochtends komen we samen op het Boudewijnplein (hoek 
Kapelstraat-Kooidries). Ieder krijgt een geel KWB- 
veiligheidshesje. Zo zijn we onderweg goed zichtbaar. Rond 10 
uur is er een ontbijt voorzien voor de wandelaars op een rustig 
plaatsje. Voor vertrek kan je je sporttas met persoonlijke spullen 
in een auto laden. Onderweg kan je tweemaal aan je sporttas: 
een eerste maal tijdens het ontbijt zowat in de helft van de tocht 
en een tweede maal in Scherpenheuvel zelf. Zo kan je op het 
einde in Scherpenheuvel wisselen van schoeisel en/of kleren.                                 
Minder straffe wandelaars.                                                                                                                     
Zij mogen aansluiten vanaf de pauze. Voor hen maken wij 
gepaste afspraken. Zij worden per auto naar de ontbijtplaats 
gebracht, vanwaar zij de anderen vervoegen.                              
Fietsers.                                                                                                                                                         
Voor hen wordt het een tocht van om en bij de zestig km. Zij 
vertrekken om negen uur op dezelfde plaats als de vroege 
wandelaars. Ze fietsen eerst tot de ontbijtplaats waar ze kunnen 
eten. Nadien gaat de tocht verder. Ze fietsen ook terug naar 
huis na afloop.                                                                                                                                       
Auto.                                                                                                                                                              
Je kan ook met de auto op bedevaart gaan naar 
Scherpenheuvel. Bij deze doen we een oproep aan vrijwilligers 
om onze wandelaars terug mee te nemen naar huis. Dus heb je 
een plaatsje over in uw auto, dn horen wij het graag.                                                            
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Scherpenheuvel.                                                                                                                                            
Tussen 12u00 en 12u30 denken we allemaal samen aan te 
komen. Er is tijd voorzien om een bezoek te brengen aan de 
basiliek en er de mis geheel of gedeeltelijk volgen. Een kaarsje 
branden mag altijd. Wij hebben plaats voorzien voor elkeen in 
het ontmoetingscentrum De Pelgrim. Daar sluiten wij af met een 
goei pint, of een lekkere koffie.                                                
Inschrijven:                                                                                                                                                   
Ieder meldt zich aan op een van de adressen op het 
inschrijvingsbriefje.                                   
Deelname aan het wandel- en fietsgebeuren kost vijf euro voor 
leden en tien euro voor niet leden. Inbegrepen zijn verzekering, 
ontbijt, frisdrank en voor de wandelaars ook de rit terug naar 
huis.                                                                                                                                                
Twijfel niet, schrijf in met je partner of met vrienden (tot en met 
maandag 23 april)  
 

 

SCHREMKESCHIETEN K.W.B.  

woensdag 9 mei 

Plaats: Vrije Lagere School “De  Brug” Brugstraat 16 
Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan ook vooraf inschrijven  
Wedstrijden beginnen om 19 uur 
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men ter plaatse kan 
samenstellen. Na iedere ronde verandert de samenstelling van 
elke ploeg, dus iedere keer nieuwe ploegmaats. 
Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat. 
Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654 
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Uw mening telt ! Evaluatie van activiteiten. 

 
Wij organiseren elk jaar een groot aantal activiteiten. Nadien 

horen wij dan weleens :”’T was goed” of 

 “ ’T was plezant” en meer van dergelijke opmerkingen. Wij willen 

echter wat meer zicht krijgen op 

de mening van de deelnemers 

van onze activiteiten. Na een 

activiteit is er dikwijls weinig 

gelegenheid om daar dieper op 

in te gaan. Daarom hebben wij 

vanaf nu een permanent 

evaluatieformulier op onze 

website staan. Daar kan 

iedereen die deelnam zijn of 

haar mening kwijt over die 

activiteit. Het is wel een formulier dat voor alle activiteiten 

gebruikt kan worden. Daardoor kan het wel zijn dat niet alle 

vragen van toepassing zijn. Die kan je natuurlijk overslaan. Wij 

hopen dat heel wat mensen eens een paar minuten tijd maken 

om hun gedacht te zeggen. Wij komen dan heel wat te weten 

over ons aanbod en kunnen daar in de toekomst rekening mee 

houden. Website KWB-Heusden-Centrum : 

http://www.kwbheusdencentrum.org  

Dank bij voorbaat! 

 
 
 
 
 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Verslag van het 30ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 5.” 

 
15/02/2018: Kringwinkel verkooppunt in Houthalen-
Helchteren 
VZW Reset en de kringwinkel is meer dan een verdeelcentrum 
voor binnen gebrachte goederen en een tweedehandswinkel. Ze 
willen het hergebruik doen toenemen en hiermee een aantal 
maatschappelijke problemen aanpakken. De toenemende 
afvalberg in onze wegwerpmaatschappij wordt hiermee verkleind 
en mensen die uit de boot vallen in het normaal economisch 
circuit hebben een inkomen en een zinvolle dagtaak. In functie 
daarvan werken ze samen met meerdere organisaties. Ze willen 
bovendien originele en goedkope spullen aanbieden in de 
winkels waar iedereen beter van wordt. In het verdeelcentrum 
Houthalen werken een 35-tal mensen, vandaar uit gaan de 
goederen naar de kringwinkels. 
22/02/18.  erfgoed. Door Robert Nouwen en Saskia Schepers. 
Erfgoed is het geheel aan materiële (roerende en onroerende) 
objecten en immateriële (symbolische) praktijken, die afkomstig 
zijn uit of verwijzen naar het 
verleden, waarvan de presentatie en 
representatie in het heden dient om 
continuïteit te bewerkstelligen 
tussen verleden, heden en 
toekomst. Erfgoed getuigd van onze eigen afkomst. Totalitaire 
regimes proberen erfgoed te vernietigen dat niet in hun kraam 
past om alzo de binding van een volk met hun verleden te breken 
en de mensen naar hun hand te zetten. Erfgoed en musea is een 
belangrijke rijkdom voor een volk, het is niet alleen een kost aan 
ambtenaren en  onderhoud, ze generen jobs voor zichzelf en ook 
in de horeca.  In Brugge en Antwerpen zouden heel wat minder 
toerisme zijn als er geen erfgoed was. Onder de krokusvakantie 
van dit jaar hebben 30.000 bezoekers onze Limburgse trots 
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bezocht, “het Nationaal Park Hoge Kempen” goed voor evenveel 
horeca bezoeken en veel overnachtingen. Het is onder de 
aandacht gebracht omdat het erkent is als werelderfgoed. Het 
geld voor onderhoud en herstelling vloeit dus terug naar de 
streek. Het patrimonium van onze musea vertegenwoordigd tot 
een miljard Euro voor de Belgische staat, een goede aanvulling 
voor de goudreserves van de nationale bank. 
Onze eigen bibliotheek in Heusden steunt erfgoedprojecten, er 
gaan dienaangaande regelmatig tentoonstellingen door. De “Mijn 
erfgoed cel” helpt financieel deze projecten organiseren. Er loopt 
ook een project “jong red oud” om jonge mensen te stimuleren 
om iets te organiseren voor het behoud van ons erfgoed en hun 
op deze manier te stimuleren hiervoor zorg te dragen. Het 
“Kajotterskapelletje” in de Kapelstraat en de grot aan “Het Heem” 
in de Schomstraat hebben op deze manier een opknapbeurt 
gehad. Dit jaar loopt er ook een tentoonstelling over W.O. I. 
Aansluitend een korte duiding van de Nationale Erfgoeddag (22 
april, ‘Kiezen’). 
 
01/03/2018. Salk.  Door Bruno Bamps. 
In 1987 kenden Limburg de sluiting van de steenkoolmijnen. In 
2003 de sluiting van de Philips fabrieken in Hasselt en in 2015 
sluiting van Ford Genk. Deze laatste sluiting, samen het verloren 
gaan van banen in de toeleveringsbedrijven gaf een sociaal 
drama van 8 à 10 000 mensen die plots zonder werk vielen. 
Hierop is SALK in het leven geroepen. SALK: Sociaal Aktieplan 
Limburg in Kwadraat. Er waren acties op korte termijn. Er waren 
versterkingen, ontwikkelingen en versnellingen op middellange 
termijn. Er was een zeshoek van randvoorwaarden die moest 
verwezenlijkt worden. Eén job op tien  in Limburg zit in de 
vrijetijdsindustrie; Toerisme,  BMB’s,  hotels, fietscafé ‘s en 
restaurants vormen een grote bron van inkomsten in Limburg. In 
2016 hadden we twee miljoen fietstoeristen en vier miljoen 
overnachtingen in Limburg. Belevingstourisme als fietsen door 
het water, door de boomtoppen, door de wijers en de 
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Mergelgrotten in Riemst, brengt er zeker toe bij. Het drukste 
knooppunt van het fietsroutenetwerk is in Bokrijk bij “fietsen door 
het water”. De fruitteelt in 
Haspengouw en de opkomende 
wijnbouw is zowel als product en 
fietsroute in de bloesemtijd een 
sterke troef. Het startersnetwerk op 
de KORDA-campus in Hasselt is 
nummer één in Vlaanderen. 
Ongediplomeerde schoolverlaters en te weinig kennis van de 
Nederlandse taal zijn sterke minpunten in onze streek. De 
mijngemeenten hebben voldoende vacatures voor de 
werkloosheid op te lossen maar de mensen hebben niet altijd de 
juiste competenties en veel hoog opgeleiden gaan weg uit 
Limburg. De TUL, Trans Universiteit Limburg, een samenwerking 
tussen de universiteiten van Maastricht en Hasselt, zal hopelijk 
de kennis en de kunde van hoogopgeleiden in Limburg houden.    
08/03/2018: Daguitstap Mechelen 
Om 8u27 vertrok de trein richting Mol en die niet daar was moest 
nakomen of thuisblijven, zo werkt een treinreis, maar iedereen 
was er. Na een overstap kwamen we in Mechelen aan en in de 
café tegenover het station stond de koffie al te dampen. Kwestie 
van geen tijd te verliezen om een druk programma af te werken. 
Van daaruit begon een lange en een korte wandeling door 
Mechelen. Beide wandelingen werden onderbroken door een 
stevige regenbui en waar kwamen we elkaar terug tegen? Juist, 
in een overjaarse bruine café, het was juist of het afgesproken 
was. Toen we daar vertrokken waren de weergoden ons iets 
beter gezind en na een korte trip zaten we aan het middageten 
in café Concorde. De  zaak was normaal gesloten maar met 
gidsen en onderhandelaars als Roger en Danny deden ze de 
zaak toch open en hebben we goed gegeten voor weinig geld. 
Na de middag ging het richting Brouwerij “Het Anker” of richting 
museum van de Dossin kazerne. Beide programma’s hebben 
indruk gemaakt al was het op een totaal anderen manier. Om 
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18u04 namen we de trein richting Heusden en na een gezellige 
babbel waren we om 19u33 terug thuis. Bedankt voor het 
gezelschap en een dikke proficiat aan diegenen die het 
programma in elkaar staken en begeleid hebben. 
15/03/2018: Feestelijke afsluiting met dia’s.  
De laatste dag is voor de begeleidende ploeg ook de lanste dag 
want om 7u30 was iedereen op de afspraak om alles klaar te 
zetten. Gelukkig konden we ook dit jaar weer beroep doen op 
onze vrouwen om de boterhammen te smeren en te beleggen. 
We waren maar juist klaar toen de eerste hongerigen binnen 
kwamen, kwestie van een goede plaats te hebben en een plaats 
te houden voor een vriend of een vrindin die iets meer tijd nodig 
had voor zijn of haar make up. Om 9u00 begonnen de 
PowerPoint te draaien en de stapel boterhammen te slinken. De 
herinnneringen rolden van het witte doek en hier een daar kwam 
een glimlach op een gezicht voor een goede herinnering. Soms 
werd er gelachen en gegrinnikt, naargelang de fotograaf de juiste 
close up had weten vast te leggen. Maar allemaal hebben we 
ervan genoten, nadien nog een stevige pint gedronken en dat 
was het dan; het dertigste jaar KWB-overdag. Een proficiat aan 
de fotografen en diegenen die de PawerPoint verzorgd hebben. 
Een welgemeende dank  voor al diegenen die bijgedragen 
hebben voor het welslagen van dit werkjaar en een dikke mercie 
aan Magda van Charie die al jaren de broden bakt die we op de 
laatste bijeenkomst van elk werkjaar smakelijk naar binnen 
spelen. Nog een laatste groet maar geen vaarwel. Wel een 
gemeende “tot ziens” in november, de start het eenendertigste 
jaar van KWB-overdag. Bij leven en welzijn, tot dan, en nu ga ik 
in zomerslaap. 
Wigo. 
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FAMILIENIEUWS 

Overlijden 

  

• Jef Vogels, (Kortstraat / Berkenbosch) vader van Tony 
Vogels, Nieuwstraat Zonhoven en Martin Boelanders - Rita 
Vogels Mispad . 

• Vera Croymans, zus van Marc Croymans - Martine 
Bellinckx, Schansstraat. 

• Paul Quetin, vader van Roger en Jeannine Quetin-
Eerdekens, Meilweg 

• moeder van Rudy van Den Steen, Brugstraat. 

• Lisette Poorters, vrouw van Alfons Cams, E.Staintonstraat. 

• Jean Aerts, broer van Emiel Aerts, Schansstraat. 
 
Geboorten 

• Matthis Roels, kleinzoon van Koen en Josiane 
Vandecruys-Appermons, Garenstraat. 

• Matteio, kleinzoon van Yvan en Nicole Claes-Lemmens, 
Savoerenweg. 
 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Tegenwoordig weten de meeste kinderen maar pas dat het 
lente is als de eerste krokusjes op het televisiescherm 
verschijnen 

 Rika de  Backer 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  
13 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 
janaerts100@gmail.com 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

