De Parkkrant
December 2013
Het maandelijkse infoblad van K.W.B. Park-Heverlee

Betaal je lidgeld 2014 vóór 15 december 2013 en spaar € 3!
€ 22 i.p.v. € 25
Storten op rekening van K.W.B. Park kan ook vóór 15 december ’13
(zie onderaan elke blz. van het krantje)
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CURSUS BLOEMSCHIKKEN.
UNIEK KERSTBLOEMSTUK!
Zondag 15 december 2013 – zaal Patmos – 14u

Onder leiding van onze zeer kundige lesgeefsters Denise Lefevre
en Ingrid Geyssens maken we (m/v) een prachtig bloemstuk! En
wat nog straffer is: je hoeft niets aan te kopen en ook geen
materiaal mee te brengen. Misschien een schort, want een beetje
“smodderen” is altijd leuk. Onze lesgeefsters zorgen voor al het
nodige!
Er is ook een koffietje met taart en een frisdrank voorzien.
Deelname in de kosten is € 15 en het unieke kerststuk zal dit jaar
je voordeur of feestruimte prachtig decoreren.
Het aantal deelnemers is beperkt, bel daarom onmiddellijk naar
Denise 016/40 09 53 of naar Ingrid 016/22 50 69.
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GROTE NIEUWJAARSRECEPTIE.
Zaterdag 11 januari 2014 – zaal Patmos – 19u
Soms hebben we de band
met andere K.W.B. leden of –
bestuursleden een beetje
verloren. Soms zijn we ook een
tijdje niet meer naar de
K.W.B. activiteiten geweest en
ontstaat er een zekere
drempelvrees. Spijtig, want in
deze tijd van email, gsm,
twitteren en wat nog meer, zijn
onze contacten zo al erg
onnatuurlijk.
Eén van de taken van
K.W.B. is juist te zorgen voor een
warme
samenleving
waar het goed vertoeven is!
Daarom willen we, zoals
dit jaar, ook in 2014 zeer goed
starten
met
een
onvergetelijke en feestelijke
receptie! Wie er vorige keren bij was zal dit zeker nooit meer willen missen. Wij tellen er trouwens op
dat onze meer dan 600 leden er zullen bij zijn.
Wij zorgen ervoor dat je er onmiddellijk zult thuisvoelen in een feestelijk uitgedoste zaal Patmos. Er
ligt ook een nuttig geschenkje klaar voor ieder gezin. En uiteraard is deze receptie met uitgelezen
hapjes en fijne drankjes volledig gratis (duur 2u30);
Na de receptie kan je vrijblijvend en voor een prikje de avond bij ons verder zetten. Al het nodige is
voorzien!
Inschrijven: zo snel als je kan maar zeker vóór 4 januari 2014.
Tot 15 december bij voorzitter Lou: gsm 0497/06 99 24, email: lou.pelzer@hotmail.com
Na 15 december bij secretaris Theo: gsm 0474/88 65 30, email: theocharlier@skynet.be
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Een positieve start van het nieuwe jaar!

De stille dagen komen eraan.
Tijd om stil te staan,
overdenken en bezinnen,
afsluiten of opnieuw beginnen.
Wat te doen met wensen of dromen,
dingen die je zijn overkomen.
Laat ze zijn en laat ze achter,
de ergste worden zachter,
de mooiste krijgen een plaatsje in je hart.
Maak ieder jaar een nieuwe start.
Begin aan je oude en nieuwe dromen.
Laat het leven op je afkomen.
Heb lief, bewonder en geniet.
Meer in dit leven heb je niet!
GVB

De kaartcompetitie
Op 08 november 2013 waren er 31 spelers.
1) Ronny Vandenbroele + 77 2) Jean Vandermaelen + 61 3) Diane Vankriekinge + 60 4)Armand Hoskens + 56 5)
Donald Vanderlinden + 45 6) Marieke Arnauts + 44 7) Maurice Schoemaker + 31 8) Walter Franssens + 28 9)
Jeanneke Bollen + 27 10) Jean Olemans + 20 11) André Michiels + 19 12) Georges Vanessche + 12 13) Georges
Dejongh + 9 14) Willy Vankriekinge + 8 15) Herman Van Haesendonck - 1 16) Elise Vanessche - 2 17) Jules
Soetemans - 3 18) Henri Godts - 5 19) Adrien Vanderwaeren - 6 20) Mark V.D.Maegdenbergh - 7 21) André Nijs
- 9 22) Paul Vercruysse - 13 23) Chris Vandenbosch - 14 24) Achille Uten - 31 25) Georges Busseniers en Rik
Marchal - 32 27) Bob Offermans - 43 28) Jacqueline Boyen - 58 29) Julien Everaerts - 70 30) Guido Huygebaert 86 31) Francine Geber - 88

Op 22 november 2013 waren er 32 spelers.
1) Patrick Van Herck + 78 2) Adrien Vanderwaeren + 73 3) Herman Van Haesendonck + 57 4) Georges
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Vanessche + 51 5) Armand Hoskens + 45 6) Jules Soetemans + 42 7) Willy Vankriekinge + 31 8) Julien Everaerts +
28 9) Diane Vankriekinge + 22 10) Henri Godts + 18 11) Georges Busseniers + 17 12) Elise Vanessche + 7 13) Bob
Offermans en Jean Olemans + 3 15) Georges Dejongh 0 16) Maurice Schoemaker
- 2 17) Achille Uten - 5 18) Guido Huygebaert - 7 19) Martine Olemans - 11 20)André Michiels - 12 21) Donald
Verlinden 22) Ronny Vandenbroele en Marieke Arnauts - 20 24) Jeanneke Bollen - 22 25) Mark V.D.Maegdenbergh 28 26) AloÏs Van Langenacker - 33 27)Walter Franssens - 28 34) Rik Marchal - 35 29 Edouard Van West - 39 30)
André Nijs - 51 31) Jean Vandermaelen - 55 32) Francine Geber - 89

Stand volgens de 4 beste uitslagen.
1. Jean Vandermaelen

+ 205 (1)

18. Jeanneke Bollen

+ 59 (16)

2. Armand Hoskens

+ 189 (3)

19. Ronny Vandenbroele

+ 57 (27)

3. Willy Vankriekinge

+ 172 (2)

20. Jean Olemans

+ 48 (20)

4. Donald Verlinden

+ 161 (4)

21. Georges Busseniers

+ 34 (29)

5.

+ 155 (5)

22. Walter Franssens

+ 33 (17)

6. Diane Vankriekinge

+ 145 (10)

23. Rik Marchal

+ 23 (13)

7. Julien Everaerts

+ 127 (6)

24. Martine Olemans

+ 8 (-)

7. Jules Soetemans

+ 127 (9)

25. André Nijs

-

9. Patrick Van Herck

+ 116 (14)

26. Mark V.D.Maegdenbergh

- 35 (15)

10. Henri Godts

+ 115 (7)

27. Bob Offermans

-

11. Marieke Arnauts

+ 105 (12)

28. Edouard Van West

- 41 (19)

12. André Michiels

+

96 (11)

29. Guido Huygebaert

- 57 (34)

13.. Achille Uten

+

95 (8)

30. Elise Vanessche

- 63 (32)

Maurice Schoemaker

14. Georges Vanessche

+

94 (22)

31. Aloïs Van Langenacker

6 (18)

37 (23)

- 88 (25)

15. Herman Van Haesendonck

+

82 (-)

32. Francine Geber

- 111 (26)

16. Georges Dejongh

+

69 (-)

33. Jacqueline Boyen

- 116 (28)

17. Adrien Vanderwaeren

+

65 (30)

() = stand vorige maand.
Volgende kaartavonden op vrijdagen 06 en 20 december 2013 en 03 januari 2014 telkens om 19u45 in zaal
Patmos.
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NIEUWS VAN EN VOOR DE LEDEN.
 Solidariteit.
Twee dagen na elkaar konden we onze solidariteit betuigen:
- Op zaterdag 9 november op de benefietavond voor Windekind.
- Op zondag 10 november met de K.W.B. families in de rouw.
Beide activiteiten kenden niet het verhoopte succes.
Op de feestavond voor Windekind telden we met veel moeite 50 deelnemers; de opbrengst was
gelukkig toch nog € 500 en dit dankzij de inzet van enkele “doorzetters”!

Een kind is als een vlinder in de wind.
De ene vliegt hoog, de andere laag.
Maar ieder doet het op zijn eigen manier.
Het leven is geen competitiestrijd!
Ieder kind is anders.
Ieder kind is speciaal.
Ieder kind is mooi.
!!!
A.P.
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 Spektakel in Gent.
Voor velen van ons was het de eerste keer dat wij een wielerzesdaagse bezochten en dan meer
speciaal in het Gentse kuipje.
Met zijn piste van maar 166 meter en hoge bochten nodigt zij uit tot spektakel en dat hebben wij
ook gekregen.
Die hoge snelheden ( achter derny tot meer dan 70 km per uur ), spectaculaire aflossingen,
explosieve demarages, zoveel acrobatie op de fiets met in een hoofdrol vooral Belgen, Iljo Keisse,
Kenny De Ketele, Gijs Van Hoecke en aankomend talent en revelatie Jasper De Buyst ( 19 jaar )
tegen de wereldtop aangevoerd door de wereldkampioenen Morgan Kneisky – Vivien Brisse.
Spektakel onafgebroken van 19 uur tot voorbij 1 uur. Meer dan 6 uur.
Achteraf waren de commentaren dan ook eensluidend positief. Ook de combinatie tribuneplaats –
middenplein, dicht bij de renners en hun fietsmateriaal viel in de smaak. Vermoeide maar blije
gezichten.

Deze organisatie was een idee van Ronny Vandenbroele. Hij zorgde ook voor de uitwerking en het
verloop waarvoor hartelijk dank.Willy

 Cultuur beleef je samen.
Onze wijkmeester Eddy Dhaene nodigt ons uit op een prachtige namiddag in deze kerstperiode.
Ontspanning, maar net dat tikkeltje meer! Spreek af met vrienden die ook kunnen genieten van
mooie dingen die niet vergaan.
Op zondag 22 december 2013 om 15u (deuren om 14u30) in de kerk van Sint-Joris-Weert:
Kerstconcert met:
Het kamerorkest STRINGENDO o.l.v. Pascale VAN OS
Solisten: Rita VAN DORPE (echtgenote van Eddy) en Danièle VAN OS
Presentatie: Katrien VANDERSCHOOT
Inkom: € 10, leden DF: € 8, kinderen < 12 jaar: € 2
Reservatie kan tot 18 december ’13:
Marc Vanwever: 0479/983802
Erik.VanEynde@gmail.com
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 Lidgeld.
Je kon het goede nieuws lezen op de eerste bladzijde: betaal je lidgeld vóór 15 december 2013,
dan ben je lid met je ganse gezin
voor slechts € 22 tot eind 2014.
Je bent dan ook verzekerd op al
onze activiteiten en je ontvangt iedere
maand nog meer goed nieuws via
onze Parkkrant en Raak (dit laatste niet per
post). Je ontvangt ook je lidkaart
met tal van voordelen en kortingen. Het is
haast niet te geloven!
Samen kunnen we heelwat, laat zeker nooit onze K.W.B. in de steek!

 Nieuwe leden.
Welkom aan Chris VERBEECK en Sabina WEIJTJENS, aangebracht door Theo
Charlier.
Ook Marc SPANS en Liliane REIJNS wilden graag bij K.W.B. Park komen.
Tot slot ook Lies VANDEPUT wil graag ook met toffe mensen samenzijn.

K.W.B. Park is er zowel voor de gezinnen als
voor alleenstaanden!
K.W.B. Park met zijn rijk programma is er voor
iedereen.
Het mooiste sieraad wat een oma
kan dragen rond haar nek
is niet van goud en diamant
maar zijn de armen van haar
kleinkind.
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 Noteer al in je agenda.
Na de super-nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2014 ben je heel hartelijk uitgenodigd op ons
jaarlijks mosselfeest van 25 januari 2014. Ieder jaar kei-lekker en gezellig, dus zeker niet te
missen.

In ons volgend krantje zal je ook alles lezen over ons “niet te missen” Pinksterkamp, waar zoveel
kan maar niets moet. Eén grote blije familie maar zonder verplichtingen en aan de laagste prijs.
Het Pinksterkamp gaat door van vrijdag 6 juni ’14 t.e.m. maandag 9 juni ’14.

 Goede samenwerking.
Natuurlijk is zo’n veelzijdig programma niet het werk van 1 of 2 personen.
- Ons krantje kwam tot stand met de medewerking van Ronny Vandenbroele: W.O.I, Willy
Vankriekinge: spektakel in Gent, Walter Franssens: kaartcompetitie, tikwerk: Tine Nackaerts
en Lay-out Hendrik Jacobs.
- De zesdaagse in Gent: het bezoek kwam tot stand dankzij Ronny Vandenbroele.
- De kaas- en wijnavond kwam tot stand via Joke Castermans, Willy Vankriekinge en de
K.W.B. ploeg.
- Het bloemschikken is het werk van Denise Lefevre en Ingrid Geyssens met de nodige zorgen
van Victor.
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-

De nieuwjaarsreceptie is naar het idee van Willy Vankriekinge, bijgestaan door een grote
ploeg vaardige handen en een vriendelijke traiteurdienst.
- Het weekend over W.O.I met bezoek aan zee is ook het werk van Ronny Vandenbroele.
- De wijnfeesten en het verblijf in Ernst is het werk van Maurice Schoemaker samen met Dieter
Kohl, Willy Vankriekinge en Michel Lahey.
Dank voor al dat schitterend werk!
Heb je ook een lumineus idee dat je wilt uitwerken voor onze afdeling: niet twijfelen, neem
contact op met één van de bestuursleden!

 Wijnfeesten aan de Moezel.
Van vrijdag 22 augustus t.e.m. 24 augustus ’14 zijn we te gast in ERNST.
Zowel voor ons W.E. aan zee (19 t.e.m. 21 sept ’14) als voor deze wijnfeesten is dit onze
laatste uitnodiging!

Als alle plaatsen volzet zijn komen de laatkomers op een wachtlijst; na december is inschrijven
niet meer mogelijk gezien het grote succes.
Alle inschrijvingen gaan steeds via onze secretaris Theo (afwezig van 4 t.e.m. 15 dec. ’13)
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 Weekend aan zee t.g.v. 100 jaar W.O. I
100 JAAR WERELDOORLOG I
19-21 SEPTEMBER 2014

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Wereldoorlog organiseert KWB Park
Heverlee een driedaagse aan de kust. Verblijf in volpension in De Kinkhoorn.
Inschrijven kan nog altijd bij de secretaris (theocharlier@skynet.be)

o Vrijdag
13.00 u
Vertrek Heverlee naar Mariakerke/Oostende
19.30 u
Geleide wandeling in Oostende
o Zaterdag
10.00 u Vrij bezoek aan het “In Flanders Fields” museum
11.30 u Bezoek aan de Kathedraal, Anglikaans kerkje of raadzaal (volgens tijd)
14.15 u Rondrit Ieperboog Noord met o.a. bezoeken aan de Yorkshire Trench & Dug-out
(een loopgraaf ), een Duitse begraafplaats, de grootste Britse dodenakker Tyne
Cot Cemetery, het bezoekerscentrum in Passendale en de Franse begraafplaats
Charles de Potyze.
20.00 u Last Post aan Menenpoort in Ieper
o Zondag
09.00 u
Bezoek aan Provinciaal Domein Raversijde
13.30 u
Bezoek aan het Albert I-monument en het sluizencomplex Nieuwpoort
15.00 u
Bezoek aan Dodengang en aan de IJzertoren in Diksmuide

De gevechten rond Luik, de terugtrekking op Antwerpen en het terugplooien achter de
IJzer.
België krijgt de hoofdkrachtsinspanning van het Duitse leger tegenover zich met een verhouding
van de troepen van 6 Duitse tegenover 1 Belgische soldaat.
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Augustus 1914
Op 5 augustus om
2e leger de aanval op
plannen mag dat 3
fortencomplex bieden
mitrailleurs meer
16 augustus valt het

Met een vertraging van
door België trekken
de Duitse vertraging bij
om zich te
de Elzas.

22.00 uur zetten het Duitse 1e en
de forten rond Luik in. Volgens de
dagen in beslag nemen. In het
de Belgen met hun kanonnen en
weerstand dan verwacht. Pas op
laatste fort.

een week kunnen de Duitsers
om zo Parijs te bedreigen. Door
Luik krijgt het Franse leger de tijd
hergroeperen na hun debacle in

De tweede verdedigingslinie van de Belgen is de Gete. Op 12 augustus 1914 botsen in Halen
aan de Getebrug Duitse verkenningstroepen (cavalerie) op Belgische troepen. In deze ‘Slag
der Zilveren Helmen’ lanceren de Duitsers de laatste regelrechte cavalerieaanval in de oude
stijl, in galop en met getrokken sabel. Het zal de laatste zijn in West-Europa. De ruiters
worden gestopt door de Belgische mitrailleurs.
Op 18 augustus beveelt Koning Albert I het Belgische leger zich terug te trekken tot de haven
van Antwerpen. Ongeveer 75.000 manschappen trekken zich terug achter de Dijle om zich bij
het garnizoen van 60.000 man te voegen dat de haven beschermt.
Op 19 augustus nemen de Duitsers Leuven in. Bij Duitse represailles in Aarschot worden 150
burgers neergeschoten.
Op 20 augustus 1914 valt Brussel in handen van het Duitse 4e legerkorps.
Volgens het Duitse plan was de inname van Antwerpen niet noodzakelijk. De Duitsers sturen
bijgevolg 60.000 man richting Antwerpen om het Belgisch leger vast te zetten. Zoals voorzien
in het plan von Schlieffen zetten de Duitsers de zwenkbeweging naar Frankrijk in met het

Duitse 1e, 2e en 3e leger.
Op 25 augustus doden de Duitsers in Leuven 218 burgers en branden ze de stad gedeeltelijk
plat.
September 1914
Begin september worden de eerste veldslagen in Frankrijk bij de Marne en de Aisne voor de
Duitsers onverwachte nederlagen. Ze worden teruggedrongen door het Franse leger,
versterkt door de Britten. Door het vastlopen van het Franse front wijzigen de Duitsers hun
plan en besluiten ze naar het noorden op te rukken om gans België te bezetten. Antwerpen
wordt nu wel bedreigd.
Het Belgische leger is na twee maanden oorlog uitgeput.
K.W.B. Park-Heverlee Rek nr.: BE 89 7343 3328 0285
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Oktober 1914
Op 1 oktober zetten de Duitsers de aanval in op de forten rond Antwerpen.
Op 2 oktober 1914 geeft koning Albert I opdracht tot de terugtrekking tot Oostende.
Winston Churchill bezoekt op 4 oktober Antwerpen.
Op 6 oktober 1914 is de Belgische verdediging van de Antwerpse haven zwaar toegetakeld
en er moet geëvacueerd worden. 's Nachts steken de Belgische troepen heimelijk de Schelde
over. De volgende dag vertrekken de Belgische regering en het Corps Diplomatique naar
Oostende.
Op 10 oktober valt Antwerpen. Dertigduizend Belgische militairen vluchten de Nederlandse
grens over, waar ze naar interneringskampen worden gebracht waar ze 4 jaar verblijven.
Evenveel worden er door de Duitsers krijgsgevangen genomen en naar Duitsland afgevoerd.
Wat nog van het Belgische leger overblijft, trekt via het Waasland terug en komt op 14
oktober aan de IJzer.
De Duitsers lanceren vanaf 18 oktober een groot offensief tegen de IJzer, maar de Belgische
troepen houden stand.
Het Belgische leger onderzoekt al begin oktober of het mogelijk is de Duitse opmars tot staan

te brengen door poldergebieden te laten overstromen. Het wordt bij de uitvoering van zijn plan
voor de onderwaterzetting, de zogenaamde ‘inundaties’, met raad en daad bijgestaan door
een paar gewone burgers.
De eerste die zich hierbij onderscheidt, is Karel Cogge, een opzichter die belast is met de
controle van de waterlopen van de Polder Noord Watering van Veurne, In de nacht van 26 op
27 en van 27 op 28 oktober zet hij samen met geniekapitein Robert Thys de zogenoemde
Spaanse sluis in Nieuwpoort open in een poging om het hele gebied tussen Nieuwpoort en
Diksmuide onder water te zetten. Omdat er nog te weinig zeewater het poldergebied
instroomt, levert deze actie aanvankelijk nog niet het gewenste resultaat op.
In de nacht van 29 op 30 oktober echter helpt een andere burger, de Nieuwpoortse schipper
Hendrik Geeraert, het leger om de overlaat van de Noordvaart te openen en nu lukt het opzet
wel: het gebied tussen de IJzer en de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort komt onder water te
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staan. Daarmee is de laatste opening gedicht langs waar de Duitsers nog langs de westflank
van het Franse leger naar het zuiden kunnen doorstoten en is de Duitse opmars definitief
gestopt.
De slag aan de IJzer begint. De bewegingsoorlog verandert in een loopgravenoorlog: de
legers graven zich in aan weerszijden van de IJzer en vier jaar lang wijzigt het front daar niet
meer.
Volgende maand: Het IJzerfront
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Zaterdag 7 september 2013
Ma 11 - ma 18 september 2013
Vrijdag 20 september 2013
Vrijdag 25 oktober 2013
Vrijdag 1 november 2013
Zaterdag 9 november 2013
Zondag 10 november 2013
Dinsdag 19 november 2013
Zaterdag 30 november 2013
Zondag 15 december 2013

Viswedstrijd in Oud-Heverlee
Reis Turkije: Dalyan & omstreken
Feestelijke statutaire vergadering, zaal Patmos
Bezoek brouwerij “De Kroon” in Neerijse
Pannenkoeken smullen in zaal Patmos
Benefietavond Windekind in zaal Patmos
Mis voor overledenen – Abdij van Park
Zesdaagse van Gent in “’t Kuipke”
kaas en wijnavond – zaal Patmos
Bloemschikken – zaal Patmos

Zaterdag 11 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie in zaal Patmos

Zaterdag 25 januari 2014

Mosselfeest - zaal Patmos

Dinsdag 11 februari 2014

Lezing Sagalassos – Aula P. De Somer

Zondag 16 februari 2014

Winterwandeling ( zaal Patmos )

Zondag 9 maart 2014

Smoutbollen in zaal Patmos

Zondag 6 april 2014

Superbrunch in zaal Patmos

Zondag 13 april 2014

Bloesemtocht KWB verbond Leuven

Maandag 21 april 2014

Familiepaasfeest in zaal Patmos

Zaterdag 17 mei 2014

Praat- en danscafé in zaal Patmos

Vr 6 juni - ma 9 juni 2014

Pinksterkamp

Zaterdag 14 juni 2014

Bowlingavond

Za 28 juni - zo 29 juni 2014

Parkfeesten in en rond zaal Patmos

Vr 22 augustus - zo 24 augustus 2014

Busreis wijnfeesten Ernst/moezel

Vr 19 september - zo 21 september 2014

100 jaar wereldoorlog. 3-daagse a/d kust
Reis Turkije
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PUZZELHOEKJE.
Winnaars van oktober 2013: 2 sudoku’s
Jacqueline Boyen, Gratia Van Assche, Jos Vanderheyden, Wilfried Lorent, René Paruys, Gilbert
Vanrusselt, Yvette Oleo, Marc Mafrans, André Mellaerts, Mariette Schievers, Walter Franssens,
Damiana Schevernels, Annie Delville, Paul Devarwaere, Edouard Van West, Marie-Louise
Schevernels, Harry Van Loye.

Nieuwe opgave.
KRUISWOORDRAADSEL

1

2

3

4

5
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7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horizontaal
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Verticaal

Jaargetijde –jaargetijde
plaats – onderricht – en volgende
ons inziens – ronde steen – Frans lidwoord
vervoeging van meten – groot water
grootmoeder – landbouwer
regelmaat – lidwoord
“kunst” in het Engels – hert – naaldboom
paar – ingenieur – rivier in Italië
… informatie – pers vnw. – soort van antilope
oude lengtemaat – rivier in Schotland – senior
vlieghaven in Parijs

1) dierentuin - herfstbloem
2) vrouwtjesschaap - cement
3) meneer - knaagdier
4) en dergelijke - muzieknoot
5) tor - Europeaan
6) kijk! - herfstvrucht
7) soort steen - roofdier
8) boom – mama - bevel
9) zwemvogel
10) kweker - heldendicht
11) wild zwijn - ketting

Je naam ………………………………………….
Deze puzzel oplossen als leuk tijdverdrijf – geen prijzen.
K.W.B. Park-Heverlee Rek nr.: BE 89 7343 3328 0285

Website: http://www.kwbparkheverlee.be
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