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KWB  MOEDERDAG = EETDAG 
Zondag 8 mei   van 11u30 tot 14u00  Kuipershof 

 

Inschrijven kan nog net maar dan moet je wel dringend contact 

opnemen met Marc Bijloos Geenrijt 73  0479 545575 

Hij heeft nog reserve inschrijfstroken. 

 

Het menu kost 12 euro  ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)   

bestaat uit een soep * hoofdschotel * dessert.  
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ZONDAG 5 JUNI 

PLANNINGSVERGADERING  

MET ONTBIJT 
 

Op zondag 5 juni om 8u30 houden we onze planningsvergadering. 

Ieder jaar opnieuw steken we na een verkwikkend ontbijt de hoofden 

bij elkaar. Geen vermoeiende debatten of discussies, gewoon de 

fantasie even laten werken en wat brainstormen. Ieder kwb lid is   
 

 
 

welkom om mee te denken en beslissen over hoe ons programma er 

volgend jaar gaat uitzien. Wie onze kalender van de voorbije jaren een 

beetje heeft gevolgd zal merken dat er telkens hier en daar een nieuwe 

activiteit wordt toegevoegd. Meestal ontstaan zulke ideeën tijdens de 

planningsvergadering. (dit hoeft daarom niet altijd zo te zijn) Zit je 

met een idee of denk je nuttige tips te hebben voor ons, twijfel niet, 

laat het ons weten. Beter is natuurlijk dat je je eigen idee uit de doeken 

komt doen op zondag 5 juni. 

Wij zouden je zeer graag willen verwelkomen om 8u30 in het 

feestzaaltje van De Kring. 
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KWB op de fiets door onze groene provincie 
 

 

 Start to fiets leek ook een leuke titel, maar dit is 

eigenlijk gelogen. Want al jarenlang verzorgt Andre Van 

Velk fietstoertjes door onze groene provincie. Alle 

seizoenen.  
 

Op woensdag 11 mei om 13u30 op de parking voor de bib zetten 

we deze activiteit  efkens in de bloemen; we voorzien een hapje en 

een drankje en daarna rijden we een toerke.  

Enkelen hebben beloofd (voor de eerste keer) 

mee te rijden. 

Dus niks mag jullie tegenhouden om dezelfde 

stap te wagen. 

 

Wanneer het je dit keer niet past kan je steeds mee op woensdag of 

zondag. Stipt om 13u30.  

        

. 
 

Comfort Heating 
Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

 Tel: 089/ 35 51 30      0479 68 08 96 

 Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

 Website: www.comfortheating.be 

 Email: info@comfortheating.be 

 Deze maand kan je reeds inschrijven voor de samenaankoop 

 ( zie inschrijfstrookje) 

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar maand mei 

Familie Jean Aerts , G.Gezellelaan 

 

Waardebon  : 1 persoon eetdag 8 mei 

 

 

 

 

KERMISBARBECUE op zat 25 juni vanaf 17u00 
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 

 

 

We moeten onze barbecue niet meer voorstellen. We hebben –laat ons 

zeggen- ons vast cliënteel: leden en vrienden die onze barbecue weten 

te appreciëren. 

  

Toch wil ik hier een oproep doen aan al de anderen die 

samen met ons het werkjaar willen afsluiten. Natuurlijk 

aan onze leden, maar 

ook aan al de andere 

parochianen, vrienden en 

familie. Ik denk 

bijvoorbeeld ook aan 

onze mazoutbestel-

vrienden voor wie we 

steeds de 

beste prijs bedongen hebben, mannen van kwb-overdag… 

Ook aan al die andere verenigingen die het afgelopen jaar 

op ons konden rekenen (mankracht en logistiek). 
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- Op de inschrijvingskaart moet je invullen met hoeveel personen 

je komt.  

-  Je ontvangt dan het aantal (lege) borden voor de 

saladbar.  

- Je kiest je ook nog je stuk(ken) vlees  

 

Alléén saladbar gaat niet. Dus, het aantal stukken vlees moet minstens 

het aantal ingeschreven personen zijn. 

 

Ingevulde kaart afgeven vóór 19 juni:  

 

Stefan Aerts, Noordberm 4               011-431254 

Danny Reynders, Merelstraat 46       011-427235 

Jan Aerts, M Van Melbeekstraat 7    011-431095 

 

Extra kaarten vind je bij deze drie gezinnen of bij enkele winkels. 
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Kinderen bouwen bijenhotel 
12 kinderen bouwden een leuk bijenhotel dat nadien in de tuin een 

plaatsje krijgt. Terwijl ze genoten van een hot-dog kregen ze ook 

uitleg over het nut van de bijenhotels.  Zo zijn er meer dan 300 

soorten solitaire bijen die maar al te graag gebruik maken van kleine 

gaatjes en spleetjes om hun eitjes te leggen. Zij leven dus niet in 

kolonies zoals de alom gekende bijen en wespen die we in de zomer 

overal tegen komen. Ze zijn ook veel vredelievender en dus ideale 

gasten voor in de tuin. 
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 Verslag van het 28-ste jaar KWB-overdag 

“Deel 4” 
 

 

18/02/16 Film: “The Way”. 
 

Een jonge man, wat eigenwijs en rebellerend tegen zijn vader is op 

zoek naar de echte waarden in het leven, hij is net begonnen aan de 

camino naar Santiago de Compostela wanneer hij omkomt in de 

Pyreneeën. Zijn vader Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. 

Jean-Pied-de-Port wanneer hij het nieuws verneemt. Door verdriet 

overmand en het verlangen om zijn zoon beter te leren kennen besluit 

de vader om, met de rugzak van de zoon, ook aan de historische 

pelgrimstocht te beginnen. Heel de film door zijn de ervaringen van 

elke dag haarfijn weergegeven en geven aan de kijker een dieper 

inzicht in de belevingen van de pelgrim tijdens de camino. Een tocht 

waar grenzen verlegd worden en waar je sowieso jezelf tegen komt.  

 

 

25/2/16 Interreligieuze dialoog. Door Ward Ceyssens en Jack  

Debruyne. 

 

We hebben in H_Z vier moskeeën. Elk met hun eigen eigenheid en 

hun eigen rituelen, al of niet met hoofddoek, en toch noemen ze zich 

allen moslim. 

 

Wij leven samen met mensen met verschillende culturen, identiteiten 

en godsdienst. Hoe leven wij hier samen? Heel veel berichten zijn 

gekleurd en worden niet objectief weergegeven. Een ontmoeting om 

naar een goed verhaal van de anderen te luisteren over de godsdienst 

en het religieuze heen is zeer boeiend. Religies prediken geen haat en 

alle religies veroordelen het geweld.  

Het kalifaat is een droom voor veel moslims, en vele van hen voelen 

zich tweederangsburgers in West-Europa. De (+/- 300) jongeren van 

België die voor het kalifaat en I.S. gaan vechten zijn jongeren die hier 
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mislukt zijn en in aanraking waren met het gerecht. Als je constant in 

de goot ligt en je wordt dan opgehemeld door een geweldprediker die 

je op een voetstuk zet en je het kalifaat beloofd is de stap vlug gezet. 

Al de moslim strekkingen veroordelen de daden zoals in Brussel en 

Parijs en betreuren deze de individuele uitwassen. 

 

 

03/03/16 Onderwijsproblematiek in Limburg. Door Vera Jans. 

 

Een analyse van de onderwijsproblematiek in Limburg is een 

maatschappelijke uitdaging voor onze provincie. Sommigen van ons 

hebben in de zeventigerjaren misschien nog meegelopen in de 

betoging “Universiteit Limburg Nu” een betoging in Hasselt waar er 

geëist werd dat er in Limburg een universiteit moest komen. En onze 

Limburgse universiteit is er gekomen. Een goede vorming begint 

echter al op de kleuterklas. 99 % van de 5-jarigen in Vlaanderen gaat 

naar de kleuterklas. Daarmee staan we wereldwijd aan de top maar 2,5 

% daarvan is te weinig aanwezig om goed te zijn. Er is een sterk 

verband tussen niet of weinig naar de kleuterschool gaan en de 

verdere schoolloopbaan. Een 5-jarige die voldoende op school is heeft 

11 % kans op schoolse achterstand door allerlei factoren. Bij een 

kleuter die onvoldoende aanwezig is loopt de kans op schoolse 

achterstand op tot 54 %, dit is 5 keer meer.  

Globaal gezien sluit Limburg, met 72,95 %, nauw aan bij de Vlaamse 

gemiddelden voor de meeste onderwijsindicatoren. Limburg telt 

echter meer professionele bachelors (48,8 %) tegenover 44,8 % voor 

Vlaanderen. Dit is zeker een aandachtspunt voor de toekomst. 

 

10/03/16 Daguitstap naar de brug van Vroenhoven en het Gallo 

Romeinsmuseum in Tongeren. 

 

    De brug van Vroenhoven op een boogscheut van hier en toch zo 

weinig van gekend. Een strategische en historische plaats bij het begin 

van W.O.II en daarom is de bijbehorende bunker een geklasseerd 

monument. Sommigen van de deelnemers waren er al geweest met de 
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fiets. Een oorlogsmuseum en een scheepvaartmuseum onder één dak 

maar echt een bezoek waard. 

En dan naar Tongeren naar het Gallo Romeins museum, een museum 

dat Limburg op de wereldkaart zet met zijn internationale thema’s, op 

dit ogenblik “De Gladiatoren”. 

Een geslaagde daguitstap. 

 

17/03/16 feestelijke afsluiting. 

 

Zoals altijd en ieder jaar een smakelijk ontbijt, een gezellige babbel en 

een jaaroverzicht aan de hand van dia’s. We keken terug op een aantal 

leerrijke en interessante uiteenzettingen. We zagen onszelf opnieuw 

fietsen en petanque spelen, we smaakten opnieuw van de gezelligheid 

van de borrelwandeling en we keuvelden wat over een geslaagd 

werkjaar en dronken aan een stevige en frisse pint. En dat was het dan, 

het werkjaar 2015 – 2016 zit er op en aan dat van volgend jaar zijn we 

al volop bezig, daarom zou ik zeggen: “levet scone” en bij leven en 

welzijn, tot begin november. 

 

Wigo 
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Goed voor een glimlach 
Goed voor een glimlach 

 

Op een avond in het gekkenhuis begint een van de gekken te roepen: 

"Ik ben Napoleon! Ik ben Napoleon!" 

Zijn kamergenoot vraagt: "Hoe kunt gij dat nu weten?" 

"God heeft het mij verteld!" riep hij luidkeels. 

Vanuit een andere cel op de gang riep een gek terug: 

"Leugenaar Ik heb je helemaal niks verteld!" 

 

 

 

 Nederlanders 

 

In Belgie is alles groter 

De friet de broodjes de bonbons 

In Belgie is alles groter 

Groter dan bij ons 

Ik keek en vergeleek en vond 

Wij hebben wel de allergrootste mond 

                                                                            (Toon Hermans) 
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Ledenactie KWB-Heusden: 

 

Kuisen, afstellen gas- en mazoutbranders, kuisen van de schoorsteen 

en tankkeuring in samenwerking met de firma Comfort Heating 

 

O Kuisen Gasketel en afstellen (€ 75) 

O Kuisen Gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 

O Kuisen Mazoutketel en afstellen (€ 75) 

O Kuisen Mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 

O Kuisen Schoorsteen (€ 60) 

O Keuren Mazouttank (€48,40) 

 

-PRIJZEN INCLUSIEF BTW . 

-BETALING GEBEURT  BIJ “AFLEVERING”. 

 

NAAM:……………………………………………………. 

 

STRAAT:………………………………………..;NR:……… 

 

GEMEENTE:………………………………………………. 

 

TEL:…………………………………………… 

 

INSCHRIJVEN VOOR 31 MEI 2016  BIJ: 

ROMAIN BEERTEN 

SCHAAPSWEG 97 

3550 HEUSDEN-ZOLDER 

011 42 07 02 

OF KWB BRIEVENBUS PAROCHIAAL CENTRUM 

 

ER WORDT DOOR COMFORT HEATING ZELF CONTACT 

OPGENOMEN 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

 Jef Vandebroek, broer van Amelie Vandebroek Voortstraat, 
broer van René Vandebroek Sint Jansstraat,  broer van Henri 
Vandebroek Merelstraat en tevens schoonbroer van Suzanne 
Jans Geenrijt. 

 Maurice Vandebroek, broer van Amelie Vandebroek 
Voortstraat,broer van René Vandebroek Sint Jansstraat,  broer 
van Henri Vandebroek Merelstraat en tevens schoonbroer van 
Suzanne Jans Geenrijt. 

 Jef Aerts, vader van Godelieve Aerts, Schaapsweg. 

Gelieve onderstaand strookje te gebruiken om familienieuws door te 

geven  aan Jan Aerts, Max Vanmelbeek  7 of mail naar 

jan@kwbheusden.be 

Strookje familienieuws 

O overlijden       O geboorte   O huwelijk 

Naam van persoon : ………………………………………. 

Relatie met kwb- lid : …………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Loslaten van verwachtingen, creëert vrijheid.  
 anoniem 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

13 mei 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 

mailto:jan@kwbheusden.be

