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Beste lezer, 

Voor de meeste mensen en dus ook veel  kwb-ers is oudejaar telkens een 

eindpunt. Met  goede voornemens beginnen ze dan, vastberaden vol goede 

moed, aan weeral een nieuw jaar. Bij kwb en vermoedelijk nog talrijke andere 

verenigingen is het een korte verademing, we zijn nog maar halfweg en achter 

de schermen werken bestuursleden naarstig verder om de tweede helft van het 

werkjaar goed in te zetten. Toch is zo een jaarwisseling goed om eens achterom 

te zien.  

Onze kalender oogde goed en de voorbije activiteiten kregen stuk voor stuk een 

enorme bijval. Het boogschieten en Viking kubb in augustus en het bakken en 

koken voor kinderen, de trappistenwandeling, de Lego-bouwdag, het 

Sinterklaas bezoek aan huis,  allemaal vrij nieuwe activiteiten, waren stuk voor 

stuk een schot in de roos. Zelfs de traditionele café mangé, de filmnamiddag, de 

uitstap naar de kerstmarkt  blijven opnieuw heel wat kwb-ers hun harten 

bekoren. Ook een hoog aantal leden nam deel aan een of andere samenaankoop. 

We kunnen dan ook, meer dan tevreden, aan het tweede luik van ons 

jaarprogramma beginnen. 

Graag wil ik je aandacht vestigen op het abdij weekend in Westmalle op 17,18 

en 19 januari. Het is een inleefweekend, je kan er het leven van de monniken 

van dichtbij volgen en wie wil, kan het zelfs meebeleven. Als je deze uitdaging 

wil aangaan moet je wel zeer vlug zijn want de inschrijfdatum is bijna verlopen. 

Neem best  zo snel mogelijk contact op met een van onze bestuursleden. Wie in 

september wil deelnemen aan het wandelweekend (een echte aanrader) schrijft 

best ook nog deze maand in.  
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Ook niet uit het oog te verliezen zijn de traditionele terugkomers zoals onze 

eetdag eind april en op zaterdag 31 mei, de uitstap naar en verbroedering met 

een andere kwb afdeling, dit jaar is dat Kontich (opgelet, in onze kalender staat 

dit foutief op vrijdag 30). De verkennende gesprekken doen ons het beste 

verhopen. Het is een afdeling die qua grootte vergelijkbaar is met de onze, zij 

kunnen net als kwb Heusden rekenen op tal van enthousiaste medewerkers.  

Verder gaan we samen nog naar de revue kijken, Whisky proeven, bier 

brouwen, te voet naar Scherpenheuvel, schremke schieten en ga zo maar door, 

teveel om alles op te noemen. Tussendoor doen we soms ook nog andere dingen 

die niet in onze kalender staan. Zo kan ik met fierheid vertellen dat op initiatief 

van kwb de kerststal dit jaar een nieuwe uitstraling kreeg. De kerstbeelden 

werden in samenwerking met de kunstacademie prachtig vernieuwd met dank 

hiervoor aan de academie, ook dank aan onze pastoor en de parochiale 

verenigingen, samen met de middenstand zorgden zij er voor dat we dit alles 

konden bekostigen. 

Beste kwb er, zoals je merkt doen wij er alles aan om je lidmaatschap 

waardevol te maken. Een talrijke opkomst is dan de beloning voor de 

bestuursleden die zich belangloos uit de naad hebben gewerkt, het geeft hen de 

drive om verder te doen. 

Met deze wens ik iedereen graag een vreugdevol en voorspoedig 2014 toe. Ik 

hoop van harte dat al onze kwb gezinnen en leden op een of andere manier onze 

werking als positief mogen ervaren. Ik weet dat als kwb leden gelukkig zijn met 

hun vereniging, de bestuursleden dit ook zullen zijn en ik nog het meest. 

Gelukkig Nieuwjaar, 

Je voorzitter Romain 
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Verslag van het 26ste jaar KWB – overdag. “Deel 1.” 

De opkomst op de bijeenkomsten in het 26
ste

 jaar KWB-overdag was van 

vanaf  de eerste vergadering weer een schot in de roos. We klokten af op 85 

ingeschrevenen en meestal komen er daar de volgende vergaderingen nog een 

aantal bij. 

07/11/2013 Een FBI opleiding in de VS. Door Geert Luypaert. 

Vorig jaar heeft onze korpschef van de politie een opleiding gevolgd bij de FBI 

Academy te Quantino, Virginia ( VS ). Een selectie vanuit België, om deze 

opleiding te mogen volgen gebeurt maar zelden. Geert was de 35-ste Belg die 

deze opleiding ooit heeft kunnen volgen. De gemiddelde wachtlijst om de 

opleiding te volgen is 17 jaar. Per sessie zijn er 250 deelnemers waarvan 25 niet 

Amerikanen van over de hele wereld. Na een hele reeks fysische en psychische 

proeven en na een hele doorlichting vanuit de Amerikaanse ambassade kreeg hij 

uiteindelijk groen licht. De opleiding was geen vakantie of een vrijblijvende 

studie maar een doorgedreven vorming zowel  mentaal, fysiek als 

wetenschappelijk. Het uitwisselen van ervaring tussen de Amerikaanse aanpak 

en de buitenlandse aanpak van problemen was ook een leerrijke ervaring in het 

geheel.   

14/11/2013 Fietstocht naar het natuurcentrum “De Watersnip” aan ’t 

Koersels kapelleke.  
Het is stilaan een traditie dat er op de tweede bijeenkomst van KWB-overdag 

een fietstocht is. Wie de eieren naar de Clarissen gedaan heeft weet ik niet maar 

het moet wel een heel vrome ziel geweest zijn om zo aanhoord te worden. 

Zowel TV Limburg als TV één hadden gezegd dat het bakken zou regenen en 

wij hebben geen drup regen gehad. Terwijl de meesten in het natuurcentrum 

“De Watersip”  een gagelbier aan het drinken waren heeft het even gedrupt 

maar toen we om 11u00 moesten vertrekken om op tijd  thuis te zijn voor de 

“soep en de patatten” was het al weer droog. Er waren een dikke dertig 

sportievelingen aan de start en onder de veilige leiding van drie wegbegeleiders 

(ge weet wel, die mannen met hun fluitje en hun rood plaatje) konden we 

vertrekken. Via de Kooidries en de Witte Cité zijn we over het 

fietsroutenetwerk naar knooppunt 310 gereden en van daar verder naar “De 

watersip”. Het centrum heeft zijn naam te danken aan dit klein zeldzaam 

vogeltje, iets groter dan een spreeuw” dat in de vallei van de Zwarte Beek rond 

het  
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Koersels kapelletje broedt en waarvan er in België maar een 30-tal koppels 

meer zitten, het merendeel in de vallei van de Zwarte Beek. Deze watersnip, 

maar ook nog andere zeer zeldzame, met uitsterven bedreigde soorten zoals de 

beekprik en het gentiaanblauwtje maken van deze vallei zo een waardevol 

natuurgebied. Al deze uitleg kan in het centrum bekeken en beluisterd worden 

en is zeker nog een tweede bezoekje waard. Via de mijnterril en “het ruteke” 

zijn we dan naar huis gereden. Om kwart voor twaalf waren we thuis en om 

12u00 begon het te regenen, met dank aan de weergoden. 

21/11/2013 Medisch instrumentarium, vroeger en nu. Door Jaak 

Damiaans. 

Als we naar de titel kijken  “Medisch instrumentarium, vroeger en nu” wat 

moet je je daarbij voorstellen?  Op het eerste zicht niet veel maar als Jaak een 

mes toonde dat in de vorige eeuw gebruikt werd voor een besnijdenis dan zaten 

plots al de mannen met de knieën overeen. Diegenen die vorig jaar meegegaan 

zijn naar Turnhout hebben daar het mediceum bezocht, een tentoonstelling van 

de geschiedenis van de geneeskunde. De evolutie die deze instrumenten 

gemaakt hebben in een goede 20 jaar is niet te overzien. Over dat medisch 

instrumentarium, vroeger en nu, kregen we vandaag de uitleg. We kregen ook 

een zicht op de nieuwe sterilisatie van het fusieziekenhuis Jessa in Hasselt, die 

onder zijn leiding uit de grond is gestampt.  Een hyper modern bedrijf om de 

instrumenten die de dag van vandaag gebruikt worden in de operatiezaal te 

kuisen en te steriliseren om het risico op besmetting zo klein mogelijk te 

houden. 

Als wij aan een apotheek denken, denken we meestal aan een pillenwinkel waar 

we medicatie kunnen kopen. Vb een pilletje tegen de koppijn.  Dit beeld klopt 

voor een stuk voor een apotheek buiten een ziekenhuis. Voor de 

ziekenhuisapothekers komt daar nog een groot deel bij. Dat zijn de medische 

materialen, allerhande prothesen, denk maar aan heup-  en knie prothesen die 

op dit ogenblik geplaatst worden. Iedereen kent wel iemand uit zijn of haar 

vriendenkring die een prothese heeft. Hierbuiten is hij ook verantwoordelijk 

voor de steriele materialen en het medisch instrumentarium waarmee v.b. 

geopereerd wordt.  
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Kaarten te verkrijgen voor de voorstelling van vrijdag 21 februari aan 7,5 euro 

bij Michel Truyers, Schootstraat172  tel; 011/42.63.32 
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Bierbrouwen 
Beste bierliefhebbers, 

Iedereen drinkt wel eens graag een lekker biertje, maar hoe wordt dat nu 

gemaakt? Dit is een vraag waar we allemaal weleens iets willen over weten. 

Om toch een tipje van de sluier op te lichten, richt KWB Heusden een 

inleidende cursus bierbrouwen in.  

Deze cursus is gespreid over drie dagen en gaat telkens door in het Kuipershof.  

De eerste dag is zaterdag 8 februari van 9 tot 12 uur voormiddag. We gaan 

dan zelf bier brouwen, maar we vertrekken van een moutstroop, zodat het 

brouwproces beheersbaar blijft zowel in tijd als in praktische uitvoerbaarheid. 

Gelijktijdig wordt er informatie gegeven over het brouwproces.  

De tweede dag is zaterdag 22 februari om 9 uur. Dit is 14 dagen na het 

brouwen. Op die dag 

wordt het bier 

gebotteld en de flessen 

van etiketten voorzien. 

Ook hebben we de 

kans om andere bieren 

te beoordelen. 

De derde dag is op 

vrijdag 18 april. Dit is 

8 weken na het bottelen. Dan kunnen we eindelijk ons bier proeven. 

Deze lessenreeks kost 15 €/persoon, met een minimum aantal van 5 personen, 

vanaf 10 personen kost het 11 €/persoon. Je krijgt dan telkens ongeveer 3 liter 

bier voor terug. Voor niet leden kost het 18€/persoon of  

14 €/persoon  

De inschrijvingen sluiten af op 1 februari, zodat we nog de tijd hebben om 

voldoende materiaal aan te kopen.  

Inschrijvingen bij:                                                                                                                 

Johan Ceyssens, Schootstraat 78, johan@kwbheusden.be                                                   

David Van den Eeckhoudt, Bergstraat 36, david@kwbheusden.be  
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28/11/2013 Bezoek aan de suikerfabriek in Tienen. 
Ik wist echt niet wat ik er mij moest van voorstellen, ik had de fabriek nog nooit 

bezocht, maar het is een echte aanrader. Je krijgt eerst een film over het proces 

en nadien in de rondleiding ga je tot bij de binnenrijdende camions volgeladen 

met suikerbieten. Je ziet ook hoe van elke camion een willekeurig staal 

genomen wordt om het suikergehalte en de zuiverheid van de lading te bepalen. 

Binnen in de fabriek passeer je langs de installaties om de bieten te wassen, te 

raspen en vervolgens passeer je langs een immens grote trommel om de suiker 

van de pulp te scheiden. Het afgewerkte product kennen we allemaal maar dat 

het harde suikerklontje al meer dan honderd jaar gemaakt werd wist ik ook niet. 

De echte uiblijvers zijn nadien nog iets gaan eten op stayen, het imposante 

stadium van Sint Truiden.    

05/12/2013 Nationalisme en arbeidersbeweging. Door Jozef Mampuys. 

Geen gemakkelijk thema als je niet de tour opgaat van sommige Vlaamse 

nationalisten en fascisten door in slogantaal zondebokken zoeken. De anderen 

zijn altijd de slechten; de walen, de gastarbeiders. Behoort men tot een groep op 

basis van objectieve of subjectieve kenmerken? Een Marokkaan die plat 

Antwerps spreekt hoort nergens meer thuis, wat is zijn moedertaal? Primeert de 

persoon of het gebied waar men woont ? 

Volksnationalisme heeft niet altijd een eigen staat, vb Bretoens, Catalaans. 

Arbeidsbeweging is grenzeloos, men stelt de werknemer centraal, niet de natie. 

Hier is soms een conflict tussen nationalisme en arbeidersbeweging omdat het 

vanuit een verschillende invalshoek bekeken wordt. Meer beschaving is meer 

solidariteit voor heel de wereld, niet alleen voor het rijke westen. Meer 

staatshervorming moet dit ook zijn. Er is dus een complexe verhouding tussen 

arbeidsbeweging en nationalisme. Het is niet omdat iedereen het zegt dat iets 

waar is, het kan ook geïndoctrineerd zijn. De Duitsers hadden onder de oorlog 

een minister van propaganda. De Joden waren de slechten  in Nazi Duitsland, 

iedereen zei het. De oplossing in de solidariteit is niet de mensen naar hier halen 

als het ons goed uitkomt en terug sturen als we ze niet meer kunnen gebruiken. 

De vraag is wel waarom komen ze naar hier. Kunnen we de levensstandaard in 

hun land beter maken? Komen ze dan nog?    

Wigo.  
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Het mooiste van zuidwest Polen en Praag.          

5 tot 14  augustus 2014 
              
Met kwb naar Zuid-west Polen en Praag. 

Zowat 20 jaren geleden is onze kwb-afdeling op reis geweest naar Praag.  Dit 

jaar willen we er een vervolg aan breien, met een tiendaagse reis van 5 tot 14 

augustus 2014. We bezoeken een aantal mooie plekjes in het zuid-westelijk 

gebied van Polen en combineren dit met Praag. Hieronder enkele 

bestemmingen. De stad Wroclaw heeft heel wat te bieden, met o.a. een mooi 

stadhuis en het panorama van Raclawice. Karpacz, onze volgende bestemming, 

ligt in het zuidelijk bergachtig gebied van Polen. We verblijven er in een 

gezellig hotelletje. In de buurt bezoeken we o.a. het kastelencomplex van Ksiàz, 

het natuurpark van Wiesciszowice, de Wangkerk…. een kristalbedrijfje.  

Vandaar bussen wij richting Praag, een stad die heel wat te bieden heeft: de 

oude stad, de burchtwijk, de Joodse wijk… We trekken ook een dag uit om 

Kutna Hora te bezoeken. De St. Barbarakathedraal staat op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco.  Het volledige programma is terug te vinden op 

de website van kwb Heusden. 

 

De reis Zuid-west Polen, 5-14 augustus 2014, wordt begeleid door mezelf en 

Heniu Pluta, kwb-er van Poolse afkomst. Prijs voor halfpension + 

inkomgelden (+ soms lokale gidsen) + annulatie- en LO-verzekering: 899 € 

voor kwb-leden (+ gezin).  Anderen betalen 25 € meer.                                                                                 
 

Inlichtingen en inschrijvingen bij Ward Ceyssens, Kerkenblookstr 15, of 0478 

514588, ceyssensward@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Watt met je lampen? 
De kans is groot dat ook jij je woning goedkoper kunt verlichten. Door voor 

andere lampen te kiezen, kan je tot 80 procent energie 

besparen ten opzichte van gloei- en halogeenlampen. 

Zonder aan comfort in te boeten.  

Je overweegt om te investeren in betere verlichting? 

Goed zo! Kwb Heusden organiseert een infosessie over 

duurzame verlichting. Hier scholen we je om van volslagen leek tot kritische 

expert/consument. 

Wanneer ? 27 februari 2014, 20.00 uur 

Waar ? Feestzaal De Kring, Guido Gezellelaan 15, 3550 Heusden-Zolder 

 

 

Abdijweekend Westmalle 
Een nieuwe trend? Heel wat mensen, zowel jongeren als ouderen zoeken de rust 

op van abdijen.  

Van 16 tot 18 januari heeft kwb Heusden zo ‘n abdijweekend gepland. Dit in 

Westmalle. Enerzijds laten de paters Trappisten ons een stukje meeleven met 

hen, anderzijds gunnen wij onszelf ook de tijd en ruimte om stil te staan bij ons 

(meestal jachtig) leven. Met een sterk en gevarieerd programma, komt elkeen 

die wat meer zoekt, aan zijn trekken. 

Zij die dit reeds meegemaakt 

hebben, weten dat het 

weekend rustig verloopt, maar 

toch bijzonder boeiend is. 

Inlichtingen en 

inschrijvingen bij  

Ward Ceyssens, 

Kerkenblookstr 15.  

0478 514 588 of 

ceyssensward@hotmail.com. 
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Vrijdag 17 januari 2014, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part IV 
 

Best Whisky-liefhebber, 

Vorig jaar zijn wij samen met de Diestse Whiskyclub 

naar het hoge noorden getrokken, om daar 

verschillende single malt whisky’s te ontdekken. 

Dit jaar neemt de whiskyclub jullie mee op 

verkenning langs de vele eilanden die Schotland rijk 

is, en als ze zeggen eilanden, zeggen zij ook 

turfsmaak. 

Zo nemen ze ons mee naar de eilanden, Mull, Jura, 

Skye, Arran en Islay. Elk eiland heeft zijn whisky’s, 

al dan niet zwaar geturfd. 

Laat jullie verrassen door deze rondreis in smaken.  

 

Prijs voor 

deelname: 23 € voor leden, 25 € voor niet- leden. 

Liefhebbers kunnen zich opgeven bij 

volgende personen: 

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

klaus@kwbheusden.be 

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: 

ludo@kwbheusden.be 

 

Slainthe! 
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Kooklessen voor dames 
 

Er zijn nog enkele kookplaatsen beschikbaar. 

Te weten : 7 uur keukenplezier 

Verzekering, keuken en lesuitleg : 12 euro 

Meebrengen : keukenschort, - mesje, - handdoek, stylo. 

Data : donderdag 30 januari en dinsdag 25 februari 

Inschrijven kan bij : Stefan Aerts : 0474/35.43.21 

 

 

 

Samenaankoop tuinproducten  
 

Beste kwb tuinliefhebber 

Zoals beloofd vind je in onze Kwb Leeft van deze 

maand de bestelbon voor tuinproducten. Er zijn 

enkele wijzigingen, een paar sproeistoffen werden uit 

de lijst geschrapt wegens te schadelijk voor het 

milieu. Ook de bakaardappel Boscoop zit niet in het 

aanbod. Nieuw is wel de gazonmeststof. Op 

aandringen van sommige leden gaan we de appels per 

zes kilo aanbieden (halve kist). Bestellers van 

appels vonden ook dat ze vorige keer iets te dik 

waren, we hebben dit aan kwb Zolder doorgegeven en hopen dat de leverancier 

hier uiteindelijk rekening gaat mee houden, afwachten dus. 

samen met gepast geld op voorhand binnen bij : 

Maris Jef Schootstraat 211,    

Beerten Romain Schaapsweg 97,   

 Vanderaerden Frank Processieweg 27. 

 

Je kan inschrijven tot uiterlijk tot zaterdag 18 januari 13.00 uur. 

Op zaterdag 1 februari kunnen de producten afgehaald worden tussen 10.00 

uur en 12.00 uur op de speelplaats van de lagere school De Brug Brugstraat 16. 
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Agenda januari-februari 
 

 

17 januari Weekend Westmalle 

30 januari Koken voor dames 1 

1 februari Verdelen samenaankoop tuin-groenten-fruit-potgrond 

8 februari Bierbrouwen 1 

21 februari Naar de revue 

22 februari Bierbrouwen 2 

27 februari Watt met lampen 

 

Agenda KWB - overdag 
 

9 januari Borrelwandeling 

16 januari Wordt nationaal park werelderfgoed ? 

23 januari Wel en wee in onze gemeente 

30 januari Drinkwater in onze aardbodem 

6 februari Petanque 

13 februari Bezoek aan Hildas : döner kebab productie 

20 februari Leven en werken in Bangladesh 

25 februari Koken voor dames 2 

27 februari Bezoek Isotopolis Dessel 
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KWB gezinsweekend september 2014 
 

Voor ons volgend KWB-weekend zijn onze kamers gereserveerd in hotel Zur 

Neroburg in Neroth (Duitsland). 

Wanneer : 19 - 20 - 21 september 2014. 

Prijs:  volwassenen en kinderen ouder dan 11 jaar  : 100 Euro 

kinderen jonger dan 11 jaar betalen 50 euro. 

Inschrijven : Voor 30 januari 2014 bij  Jos Moons, Kruiskapelstraat 10 

Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 

Euro/persoon. 

 

 

 
 

Samenaankoop stookolie 27 januari 
 

 Je kan nog stookolie bestellen via het bijgevoegd strookje of via onze website : 

www.kwbheusden.be 

De resultaten van de vorige samenaankoop kan je trouwens ook vinden op onze 

website. 
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Trappistenwandeling 16 november 
Het was een trieste mistige zaterdag.  De weerman beloofde nochtans dat de 

zon een beetje zou doorbreken. Maar dat kon de pret niet bederven. 

Vooraleer de + 65 KWB-ers en sympathisanten vertrokken voor een wandeling 

van + 5 km konden ze proeven van de Franse trappist 'Mont des Cats'.  Door 

bossen en velden, zelfs de maïs moest er aan geloven, werd er gestapt en 

gelachen.  De  wandelaars keken telkens uit naar de volgende tussenstop waar 

ze respectievelijk mochten 

proeven van een blonde of 

donkere Achelse trappist, een 

donkere La Trappe, een 

Rochefort 12°, een blauwe 

Chimay en een Sint-Bernardus.  

Deze laatste is geen echte trappist 

maar werd ter vervanging van de 

Westvleteren geschonken (de 

brouwmeester van Westvleteren,  

Dhr. Mathieu Szafranski, werd 

partner in de brouwerij St. 

Bernardus en bracht naast de 

know-how ook de originele 

recepten en de originele St. 

Sixtus-gist mee.  Terug aan het 

startpunt gekomen wachtte hun 

nog een lekkere donkere of 

blonde Westmalle en als verrassing een portie Westmalse kaas.  Tot in de 

vroege uurtjes werd er nog nagepraat en vooral positieve reacties genoteerd.   

Wordt zeker vervolgd volgend jaar. 

 
Opgelet : er is een geel veiligheidsvestje en een zwart/grijze damessjaal blijven liggen 
na de wandeling. De eigenaar kan zich melden op het  
gsm nr 0474/59.00.06 
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STOOKOLIE 
 

Kwb Heusden is een van de afdelingen die regelmatig samenaankopen van 

stookolie organiseert. Vroeger drie, nadien vier en sinds twee jaar opnieuw drie 

samenaankopen per jaar. De honderdste aankoop is in aantocht. Meer dan 25 

jaar zijn we er reeds mee bezig, duizenden Belgische franken en euro’s zijn er 

al mee verdiend door onze leden. 

Samenaankopen organiseren is boeiend, je merkt de tendensen op en ziet hoe de 

gebruiken in onze samenleving veranderen. Telkens leg je als organisator 

opnieuw de nodige contacten met de leveranciers maar ook met tal van kwb 

leden. Bij kwb zijn we van mening dat er misschien nog talenten in onze 

afdeling vertoeven die graag deze ervaring als organisator willen opdoen. In het 

teken van verjonging  willen wij graag deze kans aanbieden aan jonge kwb-ers 

die enige notie hebben van het computerprogramma excel want de 

samenaankoop stookolie is hierin opgemaakt. Ben jij een van deze kwb ers 

neem dan contact op met iemand van het kwb bestuur. De eerste 

samenaankopen worden samen gedaan met de huidige organisator Romain 

Beerten zodat je zonder problemen de kneepjes netjes onder de knie krijgt. Voel 

je er iets voor? Niet twijfelen, mail of bel ons. 

Het kwb bestuur 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- Jos Vandecruys, broer van Koen Vandecruys, Garenstraat. 

- Theophiel Heyligen, vader van Eric Heyligen, Mispad 

- Roza Vanhove, echtgenote van Mathieu Tiri, Kruisweg. 

- Paula Driessens, schoonmoeder van Ivo Deferm, Melkerijstraat, tevens 

schoonmoeder van Marcel Lemmens, Zolder 

- Julia Schepers, echtgenote van Eugene Frederix, Koerselsebaan. 

- Lucie Vandermaesen, moeder van Marc Hermans, Rinkaersweg; 

Gouden Huwelijk 

- Guilliaume Clerckx, Kanaalweg 

- Ward Fonteyn, G.Gezellelaan 

 

Nieuwe leden 

- Snokx Bart, Kapelstraat 42. 

- Schraepen - Hanegraaf Roger en Godelieve, Meilweg 4. 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Niets is makkelijker dan 's winters beloven dat je in de 

zomer iets zal doen. Luister maar eens naar de 

gemiddelde nieuwjaarstoespraak. 
       Sydney J.Harris 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

17 janurari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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Inschrijvingsstrook Bierbrouwen 
 
Naam:……………………………………………………………………… 
 
Adres:……………………………………………………………………… 
 
GSM/telefoon: 
…………………………………………………………………………… 
 
Emailadres:……………………………………………………………… 
 

 
 

Inschrijving KWB-weekend  
19 - 20 - 21  september 2014 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Email : .......................................................................................................... 

 

 

 


