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DE TIJD VLIEGT SNEL

Het jaar 2012 zit er bijna 
op. Een boeiend jaar on-
getwijfeld en misschien 
voor u persoonlijk een 
memorabel jaar.

In deze donkere dagen 
nemen we de tijd om me-
kaar het beste te wensen 
voor het nieuwe jaar. Wat 
kunnen we u wensen? In 
eerste plaats een goede 
gezondheid. Veel vriend-
schap en liefde van de 
mensen die u omringen. 
Dus ook uw buren! En 
verder misschien ook één 
of andere wens die mag 
uitkomen in 2013.

Wat wensen we voor onze 
Kaashoek? Misschien en-
kele leuke nieuwe initia-
tieven? Maar ook een op-
lossing voor de aanhou-
dende asbestproblemen 
op de Steenweg op Hein-
donk.

We kunnen er misschien 
samen eens over babbe-
len bij een lekker glaasje. 
De Kaashoek biedt je al-
vast twee gelegenheden 
om de buren te ontmoe-
ten en het beste te wen-
sen. Je leest er alles over 
in deze krant.

Zin om ook eens iets te 
schrijven? Altijd welkom!
kaashoekrant@telenet.be 

De kerststal staat er weer

En nog mooier dan voorheen. Inderdaad, dankzij de inzet van enkele 
buren is de stal nog mooier en uitgebreider dan vorig jaar. Er zijn im-
mers nieuwe beelden gemaakt van Maria, Jozef en het kindje Jezus, maar 
ook de dieren uit de stal zijn prachtig geschilderd. Meer dan de moeite 
waard om eens langs te lopen.
Op tweede kerstdag is iedereen ook welkom voor een drankje 
tussen 14 en 18u. aan de stal zelf. Vorig jaar kon dat door het slechte 
weer niet doorgaan aan de stal zelf. Dit jaar hebben we onze voorzorgen 
genomen dat is alvast veel aangenamer. Graag tot dan! En bij deze nog-
maals onze dank voor iedereen die heeft meegeholpen aan dit fijne ini-
tiatief!

KaashoeKrant

STOP DE ASBEST
PROBLEMEN!
De afgelopen weken waren onze buren van de 
steenweg op Heindonk meermaals in het nieuws. 
En terecht! Het is onbegrijpelijk dat 
er nog steeds geen oplossing is ge-
vonden voor de problemen. Hope-
lijk brengt 2013 een oplossing en 
wordt al het asbest alsnog verwij-
derd. Wij duimen alvast mee!
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Nieuwjaarsdrink
Om al je buren een gelukkig nieuwjaar te wensen en te klinken op het nieuwe jaar wil-
len we iedereen graag uitnodigen op zaterdag 5 januari van 17 tot 20u. in de Doorlaerhoeve in 
Ten Doorn 9. Wij zorgen alvast voor een natje en een droogje. Voor de feestzoenen moeten jullie zelf 
zorgen. Hopelijk wordt ook dit een mooie traditie!

Zaal De Kettinghe

Sinds september staat er in Heffen een mooie multi-
functionele zaal. Van deze zaal kunnen wij ook met 
ons buurtcomité gebruik maken voor een organisa-
tie.
Daarom doen we een oproep naar leuke voorstellen 

om iets te organiseren voor de Kaashoek in deze 
zaal. 
Dat kan een kwis zijn (zoals Heffen-Dorp onlangs organiseerde), een gezellig samenzijn, een karaoke, 
kaas- en wijnavond, een free-podium voor artiesten uit de Kaashoek, ...
Alle voorstellen zijn welkom. Uiteraard hebben we hier ook helpers voor nodig. Je mag je dus ook altijd 
kandidaat stellen om mee te helpen.
Op de nieuwjaarsdrink zal er een bord staan om alle ideetjes op te noteren. Wij zijn alvast benieuwd. 
Kan je er niet bij zijn, niet getreurd, je mag ons ook mailen op kaashoekrant@telenet.be

We blijven op zoek naar 
originele ideetjes om sa-

men met jullie te organise-
ren. Of misschien heb je wel 
een geweldig super-idee voor 

onze krant? Laat het ons vandaag nog we-
ten op: kaashoekrant@telenet.be

De Kaashoek uitleendienst
In de loop der jaren hebben we door de verschillende initiatieven die we hebben georganiseerd een heel 
arsenaal opgebouwd aan materialen. Omdat die in de loop van het jaar niet gebruikt worden, willen we 
de mensen van onze buurt de gelegenheid bieden om deze spullen uit te lenen.

Waar gaat het over?
1 grote partytent
38 wijnglazen
20 bierglazen
23 theeglazen
70 herbruikbare bekers Oxfam

Kan je voor een feestje hiervan iets gebruiken? Dat kan! Je betaalt een waarborg (€ 1/stuk en € 40 voor 
de tent) die je terugkrijgt als alles opnieuw netjes na het feesten terugkomt. Verder zijn er geen onkos-
ten. Alleen voor de tent vragen we een dagbijdrage van €10.
Interesse? Mail naar kaashoekrant@telenet.be of bel naar 03 886 61 48 voor meer info of voor een reser-
vatie.

Jij 
komt toch 

ook?
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