
FAMILIENIEUWS 
Overlijdens 

- Rik Wijnen, vader van Jan Wijnen, Kruisweg en Hilde Wijnen, 
Corbiestraat 

Nieuwe leden 
- Ann Erkens, Heuvelstraat. 
- Eline Vanzier, Voortstraat. 
- Familie Ben Aerts, Doornstraat. 
- Familie Henri Saenen, Koerselsebaan. 
- Koen Vangeneugden, Brugstraat. 
- Jef Leyssens, Schaapsweg. 
- Fam. Vandersmissen-Fonteyn Emiel & Pelagie, Schomstraat. 
- Fam. Ooms-Fonteyn Edward & Natalie, Heesterweg, Beringen. 
- Benny Geeraerts, Burg. Heymansplein, Beringen. 
- Annie Bijloos, Schaapsweg, Beringen. 
- Fam. Lambrechts-Lespoix Maria, Brugstraat, Beringen. 
- Marcel Camps, Eikenstraat, Beringen. 
- Lydia Husson, Heesterweg, Beringen. 
- Kris Meukens, Hoekstraat, Koersel. 
- Davy Daniëls, Koerselsebaan. 

Geboorten 
- Emma, kleindochter van André Aerts, Schomstraat. 
- Jonas geboren ,kleinzoon van Jos Bodvin , Koerselsebaan. 
- Niel, Kleinzoon van Eric Vogels en Lydia Beliën Schaapsweg. 
- Ties, zoon van Kristof Was, Oude Baan. 
-  

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

CITAAT VAN DE MAAND 

Een fout wordt pas een vergissing op het moment 
dat je weigert deze te corrigeren. Orlando Aloysius Battista 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 12 
december 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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Sinterklaas  
 

 
Lieve (groot)ouders, 
Wij zouden graag een bezoekje willen brengen bij jullie thuis. 
Op zaterdag 29 november zijn we namelijk terug in Heusden-Zolder.  
Wij hebben dan allerlei lekkers meegenomen uit Spanje voor jullie 
(klein)kinderen. 
Indien jullie een bezoek wensen van onze Sint en zijn Pieten, gelieve dan 
het inschrijvingsformulier in te vullen. 
 David Van den Eeckhoudt, Sint Jansstraat 10 bus 1,   

0478/25.68.89 david@kwbheusden.be 
 Alain Jans, Poorthoevestraat 1 bus 4,     

0474/74.91.54 alain@kwbheusden.be 
 Stefan Aerts, Noordberm 4,     

 0474/35.43.21 stefan@kwbheusden.be 
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Café mangé 28 november 



 
De eerste café mangé van dit werkjaar kondigt 
zich weer aan. 
Op vrijdag 28 november kan je voor 4 euro 
weer komen eten en gezellig samenzijn in de 
feestzaal van de Kring. Een mooie traditie die 
ondertussen al door velen gewaardeerd wordt. 
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur. 

Op het menu staat deze 
keer : Cassoulet. 
Inschrijven op het 
gewone adres:  
Marc Bijloos Geenrijt 
73 
011/42.46.50 

   Je kwb-lidkaart is geld waard 
  Winnaar maand november: 

 

  Fam. Dirk Roosen-Frederix 
         Schreverland 

 Waardebon2 pers. Café Manger 
 vrijdag 13 maart 

 
Samenaankoop stookolie maandag 26 januari 

2015 
Je kan nu al stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online 
via www.kwbheusden.be 
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Initiatie schaken. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wil je graag leren schaken? 

Kom dan zeker naar onze avonden   
“schaken voor beginners” 

Heel veel mensen denken dat schaken moeilijk is. Niets is minder waar:  
de basisregels heb je bijzonder snel onder de knie. We garanderen je dat je 
na deze initiatie zeker al partijen kan spelen en beetje bij beetje beter 
wordt. Met een schaakbegeleider starten we van nul en leren zo stap voor 
stap schaken.  
Wanneer Maandag  10 – 17 – 24 november 19.30 
Waar  De Kring  
Info  David Van den Eeckhoudt    0478 / 256889 
  Klaus Neumann       0486 / 142790  
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Tijd voor de praktijk. Wij vertrokken van een kant-en-klare moutstroop. 
Hierin zijn de basiselementen (mout en hop) van het bier verwerkt. Onze 
bijdrage bestond erin om in de brouwkit voldoende heet water te mengen 

Maandag 10 november om 19.30 u. 
 Maandag 17 november  om 19.30 u. 

  Maandag 24 november om 19.30 u 
 



met de stroop en er biergist aan toe te voegen. Vooral correct en zuiver 
werken en snel koelen zijn noodzakelijk, zodat wilde gisten geen kans 
krijgen om het brouwproces te verstoren. De enigste regio waar nog met 
de natuurlijke gisten wordt gebrouwen is Brussel (=> Lambiekbieren). 
Het mengsel ging mee met een van de deelnemers om het eerste 
gistingsproces – dat een vrij constante temperatuur vereist rond 20°C – te 
laten verlopen. 14 dagen later kwamen we opnieuw samen om ons 
brouwsel op flessen te trekken. Daarna moest het bier nog zo’n 4-6 weken 
nagisten in de fles alvorens het kon worden gedronken. Wij kozen ervoor 
om op de tweede activiteit het brouwproces te starten van een tweede 
biersoort. Opnieuw 14 dagen later bottelden we dit ten huize Lowie. 
 
Op 18 april was het dan zover. Marleen ontving ons hartelijk met 
snuisterijen voor bij ‘onze’ bieren. Het ontkurken van de eerste fles was 
een plechtig moment. Beide bieren bleken goed mee te vallen. En zoals het 
hoort, hadden sommigen eerder voorkeur voor het blonde bier (‘Gold’) en 
anderen voor het donkere bier (‘Ambiorix’). Het werd alleszins een 
gezellige avond waarop ook gebabbeld werd om misschien ooit “echt bier 
te brouwen” …  
 
David 
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Whisky tasting & Déjà 
vu. 

Soms kan een mens het gevoel bekruipen om een ervaring te hebben iets 
mee te maken waarvan met tegelijkertijd de indruk heeft het al eerder te 
hebben meegemaakt, terwijl men in feite weet dat dit helemaal niet het 
geval is. Men spreekt dan van een déjà vu, oftewel de volledige naam 
phénomène de déjà vu, hetgeen in de wetenschap meestal op een onechte 
herinnering of herinneringsbeleving slaat, ook bekend onder de namen, 
Bekanntheitstäuschung, faussereconnaissance, paramnesie en Schon-
dagewesen. 
In het algemene spraakgebruik is men echter de term ook gaan gebruiken 
als aanduiding van elke bekende situatie. 
Er is sprake van een collectieve déjà vu ervaring, 
indien meerder personen dezelfde gewaarwording 
hebben op eenzelfde moment. Een dergelijk iets is 
ons begin dit jaar, namelijk op de 3de vrijdag van 
januari, te beurt gevallen. Tijdens onze intussen 
traditioneel geworden Whisky-tasting bekroop  
menigeen een gevoel van herkenning; uitgezonderd 
ondergetekende die over de uitzonderlijke gave 
beschikt om alles slechts te onthouden van ’s middags tot 12 uur; als 
waren de door ons te tasten soorten whisky al eens eerder de revue 
gepasseerd! En inderdaad, na grondige studie van het materiaal kwamen 

we tot de vaststelling dat Guus Flater zich ook in onze 
middens pleegt te vertoeven waardoor we op twee 
verschillende tastings krek dezelfde exemplaren van 
het nochtans goddelijke vocht door onze 
smaakpapillen lieten onderzoeken. De gevleugelde 
uitspraak “alles komt in orde” krijgt hierdoor 
natuurlijk een heel andere dimensie toegewezen en 
dient bijgevolg aangevuld te worden met een woord 
als volgt  

omschreven:”zoals op grond van bepaalde aanwijzingen gedacht kan 
worden”, zijnde WAARSCHIJNLIJK! 
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Voorgaande neemt echter niet weg dat we toch zeker nog verder 
zullen gaan met een 5de editie van onze verkenningstocht  doorheen 
het aanbod van Schotse Single Malt Whisky’s, met deze keer wis en 
waarachtig een te proeven aanbod van 6 verschillende 
vertegenwoordigers van het geturfde type! 



 
To peat, or not to peat: that is the question … 
In een volgende editie van onze Leeft meer nieuws hieromtrent, maar 
noteer nu toch al maar in jullie agenda: vrijdag 16 januari 2015, 20 uur, 
placetobe: De Kring! 
 

Slainte!  
 
Ludo 
Ook de kwb-verzamelbox voor je oude gsm(laders)  
zal  aanwezig zijn. 
 
 

15 november fotokijkdag KWB gezins-
wandel-weekend  

 
Het verslag van ons weekendje in Neroth 
kunnen jullie elders in deze Leeft lezen, 
maar op 15 november komen we nog 
eens samen en aan de hand van de foto's 
zullen er nog veel oh's en ah's te horen 
zijn. We verwachten jullie om 19 uur in 
De Kring.  Waarschijnlijk kennen we 
dan ook al onze nieuwe bestemming 
voor 2015. 
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Zelf bier brouwen – een beginnerscursus 
 

Hier is het dan eindelijk. Onder het motto beter laat dan nooit een kort 
verslag van de beginnerscursus bier brouwen van begin 2014. Excuses  
voor het lange wachten. 
 
Den achtsten februari kwamen 5 dapperen (Marleen, Lowie, Stan, André 
en ikzelf) bijeen in het Kuipershof om een inleiding te krijgen tot het 
brouwen van bier. Dat gebeurde onder de deskundige leiding van Johan. 
Hij bleek de geknipte persoon, want brouwt met enkele gelijkgezinde 
hobbyisten ook bier volgens het echte procedé. En met goed resultaat, 
zoals we tijdens de eerste les mochten proeven ! Tijdens de cursus zouden 
we bier leren maken met behulp van een brouwkit van Brouwland. 
 
Johan startte met een overzicht van de historiek van het bier maken. Die 
gaat zo’n 7.000 jaar terug in de tijd naar Mesopotamië (het huidige Irak). 
De basis was een soort brood dat men liet gisten en waar eventueel honing 
of kruiden werden bijgevoegd voor de smaak. Bier maken én drinken bleef 
lange tijd een normale en huiselijke zaak. Ten tijde van de Romeinen 
kwam er een scheiding in de interesse. De Romeinen schakelden over naar 
wijn. Zij haalden hun neus op voor bier, een drank die geassocieerd werd 
met barbaarse volkeren. Nochtans is het moeilijker om bier te maken, dan 
wijn ! 
In de Middeleeuwen waren er twee methodes om het bier op smaak te 
brengen en beter te bewaren: enerzijds met gruut (een kruidenmengsel , 
waarvan in de Kempen gagel het hoofdbestanddeel was) en anderzijds met 
hop. De strijd tussen beide methodes ging erg ver en zou eeuwen duren. 
Uiteindelijk zou bij ons het pleit beslecht worden in het voordeel van hop. 
Meer en meer werd bier brouwen gecommercialiseerd. Het thuis brouwen 
kwam onder druk. Opeenvolgende nieuwe regelgeving leidde steeds weer 
tot het verdwijnen van lokale brouwerijen die niet aan de bijkomende 
vereisten konden voldoen. Tot heden is de invloed van de brouwgiganten 
groot. Gelukkig is er bij vele bierliefhebbers een tegenbeweging: de smaak 
en grote diversiteit van traditionele bieren, wordt terug veel meer naar 
waarde geschat t.o.v. massaal geproduceerde pils. 
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hier niet ongevraagd van afwijken, toch is het raadzaam om je voor het 
vullen bij de chauffeur te vergewissen wat hij van plan is. Voorkomen is 
nog altijd beter dan genezen. 



Kwb distantieert  zich van al de door de leverancier verrichte handelingen 
die niet stroken met de gegevens op de lijst die aan deze laatste werd over 
gemaakt. 
Romain 

Controle en onderhoud van een stookolietank  

Onderstaande verplichtingen gelden voor stookolietanks (mazouttanks) die 
gebruikt worden voor de verwarming van woningen. Laat je stookolietank 
regelmatig controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de 
tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) Een ‘ondergrondse tank’ 
is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 
‘bovengrondse tank’.Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5000 liter 
moet om de vijf jaar gekeurd worden door een erkende stookolietechnicus. 

 Een ondergrondse tank van 5000 liter of meer moet minstens om de 
twee jaar een keuring ondergaan en om de 15 jaar een grondig 
algemeen onderzoek ondergaan  

 Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn 
vrijgesteld van het 15 jarig grondig algemeen onderzoek. 
 

 Een bovengrondse stookolietank van minder dan 5000 liter 
moet niet meer periodiek gekeurd  worden. Alleen de keuring bij de 
plaatsing is verplicht. 

 Een bovengrondse stookolietank van 5000 liter tot 20.000 liter moet om 
de 3 jaar een keuring ondergaan 

Een dop zonder gegevens is een dop zonder waarde. 
NA KEURING 

 Groen label of dop: U mag de tank verder gebruiken 

 Oranje label: De tank is niet volledig in orde maar er is niet direct 
gevaar voor het milieu. Hier hebt u 6 maanden de tijd om de nodige 
aanpassingen te doen, daarna dient de tank opnieuw gekeurd te 
worden. 

 Rood label: De tank mag niet meer worden gebruikt. Hier moet u 
verdere stappen ondernemen om de tank te reinigen en de tank te 
laten herstellen of de tank buiten dienst te stellen. 
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Week-end kwb 19-21 September Neroth 
Eerst en vooral wil ik de mensen bedanken die zich ingezet hebben om ons 
een prachtig week-end te bezorgen... 

Ik weet dat het niet gemakkelijk is om een dertigtal mensen te plezieren en 
toch zijn ze er heel goed in geslaagd ... MERCI .!!! 
Toen men mij vroeg om een kort verslag te maken heb ik even getwijfeld 
maar dan toch toegezegd ( kan het naar het schijnt beter uitleggen dan 
neerpennen ) 
Vrijdag rond 10u vertrokken vanuit Heusden richting Duitsland (wel even 
langs den Brico voor een zaklantaarn want thuis was mijn zaklantaarn 
nergens te vinden) om iets in de namiddag aan te komen in Daun waar we 
afgesproken hadden met nog een paar week-endgangers uit Heusden ... 
Daar wat gegeten en een beetje rondgekuierd om dan rond 18u richting 
Neroth te rijden... Daar was al een klein ontvangst-comité klaar om ons 
wegwijs te maken ivm kamers enzo... Dan volgde het avondmaal en 
natuurlijk de avontuurlijke avondwandeling met pitslampen wat soms rare 
licht en geluiden met zich meebracht b.v. tussen 2 weiden aan het 
wandelen...pikdonker...en dan hoor je opeens getrappel ... Een 
paard?? Een stier?? Bleek een paard te zijn..pfff. 
Zaterdag ontbijt.. Dan kon je kiezen..  
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Muizenvalmuseum 
ofwel een 
wandeling en in de 
namiddag ook een 
keuze tussen een 
lange wandeling of 
een bezoek aan een 



klokkengieterij en een bijenimkerij... Uiteraard waren de wandelingen 
steeds voorgegaan door iemand met terreinkennis en de bezoeken met 
gidsen...Wel waren er sommige bij die vergeten waren naar Frank te 
kijken en hunne paraplu op de kamer hadden laten staan.. Ja de rest kan je 
raden... Niet nat maar KLETSNAT... Dan was er het avondmaal met 
daarna een ontspanningsavond...Het eerste gedeelte was een bingo spel en 
dan opeens stonden er 2 Schotten op het podium... Hun namen ben ik 
vergeten maar ze begonnen alleszins met "Mac" en ze zijn wereldberoemd 
in Heusden... Zij hebben ons al zingend door Europa geloodst en 
ondertussen weten wij ook allemaal die daar waren wat de Schotten onder 
hun " kilt" dragen...NE PUTCERVELA...de eikes hadden ze in de 
kleedkamer al opgegeten. 
Zondag was er ook een wandeling gepland maar de weergoden dachten er 
anders over maar een deel van de groep heeft dan maar gebowld en de rest 
ge-euchterd ... Dan was er weer een lekker middagmaal  en toen zat het 
week- end erop... 
'T was een mooi week-end.. Nieuwe mensen leren kennen en zeker bij 
gelegenheid nog eens over te doen... KWB nogmaals bedankt voor het 
fijne week-end .... 
Groetjes Rico Barzan 
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Stookolieperikelen, laat je niet ompraten! 
Beste kwb leden, 
Op maandag 22 september werden de inschrijvingen van onze 
samenaankoop stookolie afgesloten. De firma Beckers uit Koersel wist ons 
de beste prijs te bezorgen. Groot was de verbazing van vele bestellers 
wanneer ze een telefoontje kregen van de firma Esso Comfort Energie uit 
Hasselt met de vraag om bij levering contant  aan de vrachtwagen te 
betalen. De firma Beckers is net als de firma Verboven  overgenomen door 
laatstgenoemde firma, uitzonderlijk mocht Beckers nog eens prijs maken 
maar de leveringen gebeuren vanuit Hasselt.  
Zoals eerder al in ons ledenblad vermeld werd, is betalen aan de 
vrachtwagen een werkwijze die de laatste tijd door meerder leveranciers 
gehanteerd wordt en waar we ons ook willens nillens trachten naar te 
schikken. 

Betalen aan de vrachtwagen na telefonisch gemaakte afspraken is oké, 
maar meerder klachten bereiken mij waar de bestellers omgepraat worden 
om alsnog in laatste instantie de verbeterde stookolie te kopen. Niet doen 
dus, tenzij jezelf overtuigd bent dat het beter is en je meer geld hiervoor 
wil uitgeven.  
Na de levering als de chauffeur al lang weg is krijgen sommige bestellers 
een telefoontje van de firma met de vraag om de stookolietank te mogen 
keuren want de chauffeur heeft vastgesteld dat de keuringstermijn 
vervallen is en dat een volgende levering zal geweigerd worden. Zeg 
beleefd tegen de persoon aan de telefoon dat je zelf voor een herkeuring 
gaat zorgen en leg af.  
Ga kijken naar de datum op de groene dop op uw tank, is de geldigheid 
verstreken neem je best contact op met mij of een van onze bestuursleden. 
Wij doen jaarlijks een samenaankoop om de tanks te keuren en ik kan je 
verzekeren, onze prijs is slechts een fractie van die van Esso Comfort 
Energie. Let goed op, soms is de datum zelfs helemaal niet verstreken en 
moet je niets doen.  
Van een kwb lid dat stookolie bestelde heb ik onlangs ook een naar hem 
gestuurde brief gekregen. Hierin stond hoe goed de verbeterde stookolie 
wel is en dat zonder tegenbericht op deze brief er volgende keer sowieso 
verbeterde stookolie in zijn tank zal gedaan worden. 
Bij een samenaankoop van kwb krijgt de leverancier een zeer 
gedetailleerde lijst met de nodige gegevens over de besteller, zo ook welke 
soort stookolie er op ieder adres moet geleverd worden. De leverancier 
kan 

KWB overdag. 
Voor de 27ste keer richten we weer KWB overdag in.  
De prijs: 10 euro individueel en 15 voor een samenwonend  koppel.  
Elk KWB lid is van harte welkom. 
06 / 11 Containerpark Limburg.net 
Vroeger was het ons containerpark! Maar sinds de gemeente het verkocht 
heeft aan de provincie is er veel veranderd in het systeem.  
Of misschien toch niet? 
Wat gebeurt er allemaal met het binnen gebrachte afval?  
Deskundige uitleg door de verantwoordelijke van Limburg.net:  
Kris Somers. 
13 / 11 Fietstocht 



Traditioneel is de 2de donderdag een fietstocht. Hopelijk is het weer dan 
nog goed genoeg om wat frisse lucht op te halen. 
Dit jaar gaat het richting ’t Kasteeltje in Beverlo.  
20 / 11 Zuid Amerika 

Een fietsreis met vertrek in Zuid-Brazilië, en via Uruguay en door Argentinië had 
als eindpunt Santiago de Chile.  

Deze tocht deed Paul Coolen begin dit jaar en bracht hem door de minder 
toeristische delen van Zuid-Amerika in intens contact met mens en natuur. 
Een reisverhaal dat de moeite waard is om te vertellen met sprekende 
beelden en video’s! 
27 / 11 Hartproblemen 
Dr. ir. Philippe Bertrand  
Een gebroken hart… 
Er zal een bondig overzicht gegeven worden van de meest voorkomende 
hartproblemen bij 50-plussers, welke de typische klachten zijn waarvoor 
men moet opletten, wat het onderliggende probleem eigenlijk is, hoe te 
voorkomen, hoe de behandeling in zijn werk gaat, en welke de innovatieve 
behandelingen van de toekomst zullen zijn. 
04 / 12 Wegcode 
Laat ons eerlijk zijn, weet jij het nog allemaal? Ofwel is al zoveel 
veranderd ofwel herinneren we het niet meer heel precies. 
Ritsen, voorrang van rechts, (elektrisch) fietsen … 
De laatste wijzigingen wordt ons door politiecommissaris  
Danny Wendelen uitgelegd 
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Zondag 16 november 2014 
14 – 18 uurParking bib Kapelstraat 
 
 
 
 

 
Je kan er komen proeven van en van alles leren over honing, water, 
lokale broden en bieren.  
 

Ook onze kwb heeft dan een drankstand met frisdranken, sapjes, 
Beringse koolputter, Dief en Ter Dolen Kriek.  
 
Als dit geen reden is om eens een herfstwandeling te maken naar het 
dorp. 
 
PS Lagere schoolkinderen kunnen deelnemen aan workshops 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Koken voor dames !  Koken voor heren ! 
Deze lessen zijn dit werkjaar VOLZET. 
Maar in februari organiseren we nog iets 
éénmaligs … 
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Betaalbare gezondheidszorg? Samen 
kiezen!   

Donderdag 4 december 19 uur De Kring 
  
Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen! 
  
Dit is een interactieve info-sessie die we organiseren 
in samenwerking met CM waarbij we aan de hand 
van een stemsysteem nadenken over de keuzes die 
we willen en moeten maken binnen ons sociaal zekerheidsstelsel. 



Gezondheidszorg kost geld en we kunnen niet op alle vragen en noden 
ingaan: we moeten keuzes maken. 
 
Op deze infoavond willen we stilstaan bij die keuzes en samen nadenken 
over welke criteria we hierbij gaan hanteren. Samen met een deskundige 
van CM en aan de hand van een stemsysteem met individuele stembakjes 
maken we van deze avond een boeiende en interactieve avond waarbij we 
stilstaan en nadenken over de keuzes binnen de gezondheidszorg, die op 
ons afkomen.  
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In welke mate gaan we in de toekomst de eigen verantwoordelijkheid laten 
meespelen: moeten mensen die roken een groter deel van de 
gezondheidskosten zelf betalen? Kiezen we voor gespecialiseerde zorg in 
gespecialiseerde ziekenhuizen: op welke afstand willen we deze 
gespecialiseerde zorg hebben? Moeten we meer middelen inzetten voor 
preventie? Houden we de zorg voor patiënten in onomkeerbare coma aan? 
…  
 
Samen met een deskundige medewerker van CM (arbeidsgeneesheer) en 
aan de hand van een stemsysteem met individuele stembakjes maken we 
van deze avond een boeiende en interactieve infoavond waarbij we actief 

stilstaan en nadenken over de keuzes binnen de gezondheidszorg die 
onvermijdelijk op ons afkomen. 
 
De stemmodule die we hiervoor ter beschikking hebben bestaat uit 
individuele stembakjes en een centrale verwerkingscomputer zodat bij 
iedere stemronde de resultaten van de stemming onmiddellijk 
geprojecteerd worden en besproken kunnen worden.  
Inschrijven ten laatste vrijdag 28 november bij Ludo Engelen 
via telefoon 0478/38.49.39, ludo@kwbheusden, of Mispad 12. 
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Inschrijvingsformulier Sinterklaas 
 
Naam:………………..…………………………………………………… 

Adres:………………..…………………………………………………… 
Telefoon:…….…………………………………………………………… 
Gewenste uur dat wij langs komen: 

………………………………………………………... 



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 6 euro/kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier Sinterklaas 
 
Naam:………………..…………………………………………………… 

Adres:………………..…………………………………………………… 
Telefoon:…….…………………………………………………………… 
Gewenste uur dat wij langs komen: 

………………………………………………………... 

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 6 euro/kind 
 

 


