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Antwerpse bierenwandeling
Zaterdag 19 november 2016

Beste bierenliefhebbers,
Dit jaar gaan we de Antwerpse streekbieren degusteren.
Van zeven brouwerijen in Antwerpen gaan we de blonde,
de donkere of de tripel versie schenken.
Wegens het grote succes van de vorige bierenwandelingen
zijn we dit jaar genoodzaakt om maar maximum 200
deelnemers te laten inschrijven.
Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur
Afstand wandeling: ± 5km
Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81
Kostprijs: 9 € + borg degustatieglas 3 euro
Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden en dit aan
democratische prijzen.
Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen.

Inschrijvingen
november.

moeten

binnen

zijn

voor

12

Inschrijven kan bij:
Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59
Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79
Alain Jans, Poorthoevestraat 1 bus 4, 0474/74.91.54,
alainkwb@gmail.com

Wat is uw lidgeld waard?
Een gevaarlijke titel, zeker als je verderop leest dat je bij
deze uitgenodigd wordt om je kwb-lidgeld voor volgend
jaar te vernieuwen.
Waarom is dit een gevaarlijke titel? Wij leven in een tijd dat
heel onze maatschappij bijna uitsluitend gericht is op ieder
van ons als individu. Ieder moet hard werken, zo lang
mogelijk, ieder moet ook op zijn rechten staan, ieder moet
zoveel mogelijk genieten… enz. We leven in de tijd van
logos, de nuchtere rede. Daartegenover staan bewegingen
als kwb, maar evenzo de voetbalclub in 4° provinciale als
de mijnwerkers-brancardiers en andere… die vallen of
staan bij de goodwill van vrijwilligers.
Onze lokale kwb-groep maakt jaarlijks een sterk
programma met een divers activiteitenaanbod... voor jong
en oud, voor groot en klein. Vanaf april volgend jaar vieren
wij 75 jaar kwb met tal van activiteiten. We doen dit samen
met de 100-jarige KVLV. In mei staat ondermeer een
boottocht op het Albertkanaal + bezoek aan de zoo van
Olmen op het programma. Dit alles is te zien op onze
vernieuwde website of te lezen in kwb-leeft. Wij trachten

mee te investeren in een warme samenleving en gaan ook
geen moeilijke gespreksonderwerpen uit de weg. Zo doen
we jaarlijks een actie om wegen en bermen proper te maken.
Zelfs wie het lidmaatschap van kwb enkel economisch
bekijkt, verdient zijn of haar centjes terug. Dat weten de
deelnemers aan onze samenaankoop-activiteiten al geruime
tijd: samenaankoop brandstof, samenaankoop groenten en
fruit, samenaankoop onderhoud verwarmingsketels en
verwijderen stookolietanks….
Kortom: wij blijven stevige kwb maken, ook in de
toekomst, samen met u?!

Kooklessen = nieuwe formule =
thema-avond

Dit jaar gaan we elke avond rond een ander
thema koken of bakken in de keuken van het Kuipershof.
De eerste avond beginnen we met Italiaanse specialiteiten
en gaan bijvoorbeeld zelf pasta maken.
We bespreken dan ook andere ideeën en werken dit uit voor
de volgende les.
De inschrijvingen lopen al sinds vorige maand. Gelukkig
zijn er nog plaatsen vrij. Dus bellen maar. Enkelen doen
voor de eerste keer mee.

We beginnen telkens om 19 uur. Ingang keuken Kuipershof.
Mesje, keukenhanddoek en balpen meebrengen.

Stefan Aerts 0474/35.43.21 Voor de 5 lessen = 30 euro
De heren koken op dinsdag 19 uur. 8 nov, 6 dec, 10 jan, 7
maa en op
25 april feest
De dames koken op woensdag 19 uur. 9 nov, 7 dec, 11 jan,
8 maa en op 12 april feest

10de
FILMNAMIDDAG
Vrijdag

11 november

ongeveer 15u30

Inderdaad, al het 10de jaar op rij dat we deze activiteit aankondigen.
Omdat er dit najaar zo veel nieuwe filmen uitkomen is het
onmogelijk om de 3 uitgekozen producties nu al aan te kondigen.
Helaas.
We hebben dit besproken met Ludo-Van-De-Roxy, maar het kan
niet anders. Rond 3 november ligt de programmatie vast en kan je
de
uiteindelijke
keuze
vinden
op
onze
website
kwbheusdencentrum.org of op de site van the Roxy.

Een telefoontje naar Stefan of Alain kan je vanaf
dat moment ook doen …
KWB-prijs = 8 euro (film, 2 drinks, tombola).
FILM én PRESTIGIEUZE TOMBOLA 2016 na de film
in de bar
Wordt zoal verwacht:

-

Op 25 november vanaf 18u30 is er in de
hobbyzaal een GEZELSCHAPSSPELLENHOEK.
Nele en Ruben openen dan een grote koffer met de
nieuwste en leukste spellen die momenteel op de markt zijn.
Je kan er met hen, met andere aanwezigen of met je
‘gezelschap’ al de spellen proberen.
De menu: “Comfort Food' preistoemp met pens, spekjes en
crumble van macadamianoten, met achteraf een
verrassingsdessertje.

Er zijn chipskes en nootjes aanwezig. Drank smokkelen we
vanuit de feestzaal (Café Manger). De spelkoffer wordt
aangeboden in samenwerking met Het Spelmagazijn.be
uit Westerlo.

www.kwbheusdencentrum.org
Heb je onze nieuwe website als eens bezocht ?
Zeker doen. Onze nieuwe webmaster Jozef Bams doet er
alles aan om onze website uptodate te houden. Alle
informatie, foto’s… kortom alles wat je moet weten over
onze kwb, kan je hier vinden.
Langs deze weg al een dikke proficiat voor het geleverde
werk.
Onze kwb heeft zo een plaatsje in de digitale wereld.

KWB overdag.

We starten voor de 29ste keer weer met KWB overdag. De
eerste donderdag van november om 9 uur komen we samen
in de feestzaal van de Kring. Dan kan je je inschrijven en
de nieuwkomers krijgen daar een programmaboekje. De
anciens hebben dat reeds in hun brievenbus gevonden.
Weer een reeks van 19 ontspannende (fietsen, wandelen),
boeiende (reuzengilde, voetbalscheidsrechters), leerrijke
voormiddagen (spierklachten, energiebevoorrading) en

meerdere uitstappen (bezoek natuurhulpcentrum, SFC en
Luik).
Prijs 10 euro individueel en 15 voor een samenwonend
koppel. Elk KWB lid is van harte welkom.

03/11Reuzengilde. Marcel Dumon
Sinds mensenheugenis spreken reuzen al tot de verbeelding.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze bijzondere
figuren wereldwijd in tal van volksverhalen en sprookjes

opduiken.
In heel wat Europese landen
worden reuzen sinds de Middeleeuwen als grote poppen
vorm gegeven. Aanvankelijk liepen reuzen mee in
(religieuze) processies, die vaak uitgingen tijdens
kermissen. Tijdens de Verlichting (18de eeuw) en
aansluitend op de Franse Revolutie (1789) kwam er heel
wat protest tegen reuzen en werden er dan ook een aantal
vernietigd of verboden. Mede daardoor is de reuzentraditie
in heel wat landen verdwenen, maar in België,
Noord-Frankrijk en Spanje houdt ze tot op de dag van
vandaag stand. In de voorbije eeuwen vrolijkten reuzen met
hun opvallende verschijning ontelbare jubilea, carnavals,
stoeten en jaarmarkten op. In België zijn er vandaag naar
schatting zo’n 1500 reuzen. Ze maken onmiskenbaar deel
uit van de feestcultuur en zijn een uiting van de
volkscultuur in Vlaanderen.

Bij ons in ’t dûrp hadden we Jef Slam en Trees Turf.
Misschien komen ze ook weer terug.

Tijdens de pauze mogelijkheid om in
te schrijven voor het bezoek aan Natuurhulpcentrum
Opglabbeek.
Kan nog tot 17/11 (€ 3.5 per persoon).
10/11 Fietstocht.
Traditioneel is de 2de donderdag een fietstocht. Hopelijk is
het weer dan nog goed genoeg om wat frisse lucht op te
snuiven.Dit jaar gaat het richting Leopoldsburg.
Afstand + 30 km.Verschillende heen- en weerroutes zijn
voorzien.

17/11 Waarheen met de Europese Unie?
Ivo Belet, lid Europees parlement.
De laatste jaren is “Europa” in moeilijk vaarwater
terechtgekomen. De moderne internationale economie
dwingt tot een verscheurende keuze. Er is de deelname aan
de globalisering ; er is de nationale soevereiniteit en er is de
democratie. Mensen voelen zich bedreigd door die
globalisering van de economie ; zij ervaren “Europa” als
een rationeel project, waar ze niet bij betrokken zijn. De
toevloed van immigranten, de roep om de grenzen te sluiten,
Groot-Brittannië en de Brexit, het vraagstuk Turkije?
Hoe een veel grotere democratische inspraak op gang

brengen ? Hoe “Europa” dichter bij de mensen te brengen,
teneinde het zogeheten democratisch deficit te overstijgen ?
Hoe komen tot meer sociale mobiliteit, doorheen gerichte
en aangepaste opleidingen in onderwijs en
ondernemingen ?
Vanaf vandaag kan je je inschrijven voor ons Kerstfeest.
24/11 Basiseducatie. Rhonny Berden.
Basiseducatie is een term die in Vlaanderen gebruikt wordt
voor een vorm van onderwijs waar volwassenen met een
beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun
basisvaardigheden kunnen opfrissen en versterken.
Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun
werksituatie of tijdens het volgen van een
(beroeps)opleiding moeite ondervinden met
basisvaardigheden op vlak van taal, wiskunde, ICT of
maatschappelijke vorming, dan kan het opleidingsaanbod
van basiseducatie hen nieuwe kansen bieden.
Er zijn plannen dat basiseducatie eventueel naar één van de
lokalen van de middelbare school in Heusden gaat
verhuizen.

Een tocht als vluchteling
Margriet Hermans deelt haar ervaringen met ons
in cc Muze, donderdag 10 november
Sommigen onder ons hebben afgelopen winter het
tv-programma ‘terug naar eigen land‘ gezien. Samen met
Zuhal Demir, Bert Gabriëls, Veroniek Dewinter, Jean-Marie
Dedecker, Ish Ait Hamou en programmamaker Martin
Heylen legde Margriet Hermans de weg af die
vluchtelingen naar Europa volgden. Het programma was
zeker niet onbesproken omwille van de soms forse
uitspraken.
Na de reis lag Margriet Hermans letterlijk wakker van de
opgedane ervaringen. Ze besloot er iets mee te doen en
heeft dan ook een conference samengesteld. Eerst frist ze
het geheugen van het publiek op met beelden van ‘terug
naar eigen land’. Nadien komt haar relaas en probeert ze
haar ervaringen en bevindingen met het publiek te delen.
Op het eind confronteert ze de aanwezigen met straffe
uitspraken, waar op gereageerd mag worden.
Een avond in echte kwb-traditie met een bekende dame die
haar gevoelens en ervaringen met ons wil delen. Niet te
missen.
Donderdag 10 november 20.00 in ‘De Muze’.
Prijs voor kwb-leden 6€, voor niet-leden: 10€

Opgelet: tickets kunnen enkel
besteld worden via www.kwb.be/onbegrensd.
Wie hulp nodig heeft bij bestelling van plaatsen, kan
terecht bij een van de bestuursleden. Wacht niet te lang, er
zijn al heel wat stoelen bezet.

KWB Wandelweekend Ferschweiler
2016:
Bitte noch ein Bit (of zwei)?

Het jaarlijkse wandelweekend van
KWB Heusden: reeds veel hadden we er van gehoord, maar
nog nooit waren we mee geweest. Deze keer hadden we
ons laten overhalen om toch de stap te zetten en mee te

reizen met het vaste gezelschap. Hebben we er spijt van: ik
denk het niet!!
Vrijdag 16 september was het dan zo ver. In de late
voormiddag stapten we in ons vehikel om de heenreis aan
te vatten. Na een niet zo vlotte trip met de onvermijdelijke
files die her en der kwamen opduiken in de Luikse regionen
(en we weten dat werken aan die kanten van lange duur
zijn!), kwamen we aan in Ferschweiler van harte welkom
geheten door de organisatoren. Vooraleer we ons naar de
ons toegewezen kamer begaven, konden we eerst de
file-ellende doorspoelen met een frisse pint.
Druppelsgewijs kwam de rest van het gezelschap binnen en
kon om 19:00 het echte werk beginnen.
Na versterking van de inwendige mens met een stevig
avondmaal, bestaande uit varkenslapkes met saus en poten
en erwten en patatten, waren we allemaal klaar voor ons
eerste tochtje. Gewapend met een pitslamp, de ene al met
een grotere ‘faar’ dan de andere, vertrokken we voor een
verkenningstocht door het dorp onder leiding van Jos.
Natuurlijk krijg je van zo een tocht in het duister dorst, en
werd er tussen pot en pint nog wat nagekaart, sommigen
zelfs buiten op het terras, over onze eerste dag in
Deutschland!
Zaterdagmorgen: het was voor sommigen al met frisse
tegenzin om in alle vroegte het warme bed te verlaten en
zich om 8:00 richting ontbijt te begeven. Een stevig
ontbijtbuffet zo bleek, met voor elk wat wils.
Ontbijt achter de kiezen en naar buiten om er weer op uit te
trekken. Een eerste groep o.l.v. Jos en Rosita, stapte
gezwind in de wagen om, niet te ver weg, een plaatselijk

kasteelpark en wat andere bezienswaardigheden te gaan
bezoeken. Niet iedereen was echter overtuigd van de
echtheid van o.a. een dinosaurusspoor!. Allemaal door de
huidige mens daar aangebracht om ons te misleiden! Johan
weet er alles van!!
Een tweede groep met Gilbert en Danny als gids verkende
de omgeving in al haar pracht en praal. Een mooie rustige
wandeling langs velden, bossen en … maïsvelden die in
triestigheid niet te evenaren waren! Aan iedere stengel een
aantal maïskolven waarvan het aantal korter bij één dan bij
drie pleegde te zijn.

’s Middags was het weer tijd om
het hongerig gevoel naar de eeuwige jachtvelden te helpen:
pasta met mayonaise, patatten met mayonaise nen hele tros
worsten, kort en lang én boterhammen! Allemaal degelijk
materiaal om ne stevige bodem te leggen voor wat zou
volgen in de namiddag.
Welke stappen Jos en C° ondernomen hadden is niet
geweten, maar ze hebben het toch voor mekaar gekregen
dat de zon in al haar glorie stond te pronken aan de blauwe
hemel. Vermoedelijk waren hier veel meer als twee eieren
nodig om de Clarissen gunstig te stemmen!!
Namiddag koos het overgrote deel voor de huifkarrentocht.
De chauffeur/gids van dienst had, naar zijn mening, een
grote hoeveelheid drank aan boord gehesen. Bier, wijn en

voor sommigen zelfs frisdrank, werd naar believen
achterover geslagen. Het met de minuut luidruchtiger
wordend gezelschap kreeg er niet genoeg van: lachen,
gieren, brullen en een drang om de dorst van nu en van de
komende 14 dagen te verdrijven had als resultaat dat de
hele huifkar in een mum van tijd werd leeg gezwadderd.
Noodgedwongen werd de tocht vroegtijdig afgebroken.
Volgens sommigen omwille van een horde grijze wolken
die dreigend naderden, maar we hadden eerder het
vermoeden dat de terugkeer te wijten was aan een nijpend
tekort aan ‘liquide middelen’!

Zes dapperen, vier exemplaren van
het mannelijke en twee van het vrouwelijke geslacht,
gingen op pad om een voettocht aan te vatten. Het weer
was van dergelijke aard dat een aantal kerels deze
onderneming startten met ontbloot bovenlijf hetgeen soms
bewonderende blikken ontfutselde van vrouwelijke
passanten dit tot ongenoegen van hun (vermoedelijke)
partners!. De tocht ging o.a. door de plaatselijke ‘Teufels
Schlucht’, over, tussen, onder, langs allerhande bochten,
stenen en rotsformaties: echt een prachtige onderneming.
Deze boetetocht diende halverwege onderbroken voor een
stevige pint, noodzakelijk om de uit het niets opduikende
dorst te laven. De zon ging echter plots schuilen achter een
steeds groter worden grijze massa aan de horizon. En

niettegenstaande de korte termijn voorspelling van een
plaatselijke schone, met terug goed weer in het verschiet,
moest het moedige zestal ook haar queeste vroegtijdig
stopzetten. Gelukkig konden we rekenen op Rosita en Jos,
die weliswaar net op tijd onder de douche konden worden
uitgeplukt, om ons te komen ophalen, waarvoor nog steeds
onze welgemeende dank.
Na deze exploten, en na een broodnodige opfrisbeurt
werden we dan om 19:00 verwacht in de plaatselijke
bbq-hut, waar we konden genieten van een heerlijk stuk
mals vlees gebakken op een gril boven een houtvuur.
Kauwen van het vlees was bijna overbodig want het was
effectief zo mals als boter!! Het bleef natuurlijk niet alleen
bij dit stukje vlees want ook allerhande groenten, pasta
(met mayonaise), patatten (met mayonaise), brood en
frieten naar believen waren tevens voorhanden. Dit alles
werd natuurlijk ook nog eens overgoten met aanzienlijke
hoeveelheden wijn en bier. Na het dessert konden we deze
maaltijd afronden met zowaar een schnaps!
Een voordracht van Rosita en een gezelschapsspel waarbij
aan een niet nader genoemde tafel Hot Marijke zelfs zat te
flikflooien met een distelvink, sloten deze avond officieel
af, maar officieus werd er aan de bar nog duchtig door
geconsumeerd en geproefd van hetgeen de regionale
brouwer in petto had. Het verbruik van Bitburger pils
vertoont ongetwijfeld een serieuze piek gedurende het
weekend van 16-18 september 2016!!
Zondagmorgen: kleine oogjes, en nog kleinere oogjes. Voor
sommigen was 9:00 zelfs een bijna onmogelijke opdracht
om van het ontbijt te komen genieten!!

Voormiddag, geen zon maar wel droog en goed wandelweer,
trokken de dappersten weer op pad voor een laatste
wandeling in deze toch wel aangename rustige omgeving.
De niet-wandelaars mochten echter ook op pad voor een
fotozoektocht, in elkaar geknutseld door Rosita. Resultaat
iedereen had gewonnen want met de Olympische gedachte
in het achterhoofd weten we allemaal dat deelnemen
belangrijker is dan winnen!!
Nog een aperitiefje op het terras en dan nog een laatste keer
rond de tafel voor het middagmaal om vervolgens terug
huiswaarts te keren en … af te kicken!!
Hebben we spijt dat we deelnamen aan dit weekend? Spijt
wel ja, spijt dat we bij eerdere edities niet mee waren! Het
was echt een schitterende ervaring, zeker voor herhaling
vatbaar!
Aan de organisatoren: nen helen dikke proficiat, en bedankt
voor alles en … schrijf ons maar op: de volgende keer
zullen we zeker weer van de partij zijn!!
Zum Wohl!
Ludo & Hedwig

Weekend KWB-PASAR
Naar aanleiding van het dubbele feestjaar KWB 75 en
KVLV 100 wordt in het weekeind van Pinksteren een
driedaagse busreis georganiseerd, dit met de hulp van onze
zustervereniging Pasar Heusden-Zolder.
Het ruwe raamwerk van dat geplande weekeind is nu klaar.
* te plannen periode is dus het Pinksterweekeind van 3, 4
en 5 juni 2017
* de gekozen streek is (een deel van) het Odenwald, dat
zich situeert tussen Darmstadt en Heidelberg en grosso
modo begrensd wordt door de Main, de Rijn en de Neckar.
*De streek is rijk voorzien van burchten, kastelen, ruïnes,
charmante stadjes en dorpen met oude kernen, is
heuvelachtig (zacht glooiend) met afwisselend bebossing,
landbouw en her en der wijnbouw.
*Het is een mooi wandelgebied
Wij verblijven in een mooi hotel met rustige ligging in
Grasellenbach.
Capaciteit is 18 tot 20 kamers dubbel en 14 tot 12 enkel,
dus maximum 40+12=52 personen, echter te beperken tot
49 personen wegens capaciteit van de autobus.
De huidig gekende richtprijs schommelt tussen 172 EUR
en 195 EUR per persoon, afhankelijk van het aantal
deelnemers (30 personen is wel het minimum opdat de trip
zou doorgaan). In die prijs zit begrepen: halfpension 2
nachten (ontbijt en avondmaal), 2x lunchpakket, busreis
H/T + verplaatsingen in de streek, fooi chauffeur, exclusief
verzekering.

Nadere info en gedetailleerd programma volgt later.

Sinterklaas

Op zaterdag 3 december komen
Sinterklaas en zijn zwarte pieten op bezoek bij jullie thuis.
Hij brengt dan lekkere snoepjes, koekjes en fruit mee uit
Spanje.
Wens je het bezoek van onze Sint en zijn Pieten, gelieve
dan een seintje te geven aan zijn medewerker David
0478/25.68.89 of eekie73@telenet.be

Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een
samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen

kan steeds terecht bij:

Wie tussentijds problemen heeft

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

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Kobe, zoon van Niels Schraepen en Dorien
Schraepen Koersel tevens kleinzoon van Roger
Shraepen en Godelieve Hanegraaf, Meilweg
Valerie, kleindochter van Jos Bodvin, Koerselsebaan.
Gouden bruiloft
Jean Van Der Velden en Magda Aerts, Ubbersel
Huwelijk
Inge, dochter van Jos Willems, Schootstraat.
Koen en Josiane Vandecruys-Appermans, Garenstraat.
Nieuw lid
Paul Coolen, Heuvelstraat
Maike Vanderheyden, Geenrijt.
Willy Ooms- Monica Geerdens, Karperstraat(Koersel)

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND

De boom in het bos liet al zijn bladeren los. Alles liet hij
gaan.
Hij fluisterde zacht : loslaten is nodig, om sterker in ’t
leven te staan.

Anoniem
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op
vrijdag
8 november 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

Inschrijfstrook
Antwerpse bierenwandeling
Zaterdag 19 november 2016
Naam:…………………………………………………
…………
Adres:…………………………………………………
…………
Telefoon: ……………………………………………
………...
Emailadres:……………………………………………
………
Prijs: 12 euro per deelnemer
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor
12 november
Inschrijfstrook Sint
Naam:………………..……………………………………………………………………
……
Adres:………………..……………………………………………………………………
……

Telefoon: ………….………………………………………………………………………
…...
Aantal
kinderen(kleinkinderen):……………………………………………………………...
Naam Kind
1:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
2:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
3:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
4:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
5:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
6:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
7:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
8:………………………………………………………Leeftijd………………....
Kleine bijdrage bedraagt 4 euro/kind
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Zaterdag 19 november 2016
Naam:…………………………………………………
…………
Adres:…………………………………………………
…………
Telefoon: ……………………………………………
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Emailadres:……………………………………………
………
Prijs: 12 euro per deelnemer
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor
12 november
Inschrijfstrook Sint
Naam:………………..……………………………………………………………………
……

Adres:………………..……………………………………………………………………
……
Telefoon: ………….………………………………………………………………………
…...
Aantal
kinderen(kleinkinderen):……………………………………………………………...
Naam Kind
1:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
2:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
3:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
4:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
5:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
6:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
7:………………………………………………………Leeftijd………………....
Naam Kind
8:………………………………………………………Leeftijd………………....
Kleine bijdrage bedraagt 4 euro/kind

