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Beste kwb leden  

Het nieuwe jaar 2017 is zopas begonnen. Als voorzitter maak ik van de 

gelegenheid gebruik om enkele woordjes tot jullie te richten. 

Niet alleen hebben we 2016 goed afgesloten, maar we zijn ook een 

speciaal jaar binnen getreden: kwb Heusden viert in 2017 namelijk zijn 

75 jarig bestaan. We zullen dit uitgebreid vieren, met tal van 

activiteiten, voor elk wat wils: bonte avond, academische zitting, 

boottocht, wandeling met klimaattentoonstelling, onze feestelijke 

eetdag, schitterend wandelweekend, bezinnende avondwandeling, met 

zijn allen naar Scherpenheuvel (te voet, per fiets of met de auto). En 

daarmee heb ik nog niet alles opgesomd. Jullie krijgen nog een speciale 

uitnodiging! Wij vieren dit alles samen met KVLV, die 100 jaar bestaan. 

Vanwege kwb Heusden wensen wij hen een dikke proficiat. 

Kwb Heusden heeft ook een mooie vernieuwde website, waarop je al 

onze activiteiten terug kan vinden. Zeker eens een bezoekje brengen! 

Meer info is ook terug te vinden op onze jaarkalender, of in ons 

maandblad: kwb Leeft. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers van het 

voorbije jaar te danken. Zonder jullie kan geen kwb gemaakt worden. 

Het geeft me ook een goed gevoel om samen met een gedreven 

bestuursploeg een sterke afdeling te mogen leiden. Menig andere 

afdeling is hier wel wat jaloers op.  

En nu mijn nieuwjaarsbrief:                                                                                                                                           

Ik tracht mijn taak als voorzitter goed te vervullen en jullie 

vertrouwen niet te beschamen, ook al zal dit niet altijd van een leien 

dakje lopen. Maar met de hulp en inzet van allen zullen we hierin 

zeker slagen.                                                                                                                                                                                                 

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten op één van de activiteiten. 

We kunnen dan elkaar beter leren kennen tijdens een gezellige babbel, 

met een goeie Duvel, of ander drankje, erbij… 

In naam van gans onze bestuursploeg wens ik jullie een gelukkig maar 

vooral gezond en vredig 2017 toe. 

Alain 

 

 

KWB OVERDAG  (enkel voor kwb leden) 

Wens je deel te nemen aan al de activiteiten van kwb overdag 

KOSTPRIJS: 10 euro/persoon   of     15 euro/man en vrouw 

Wens je éénmalig een activiteit bij te wonen: KOSTPRIJS 4 euro 

Deze bijdrage dekt niet: 

- consumptie bij de samenkomsten 

- betalende uitstappen en feesten 

- vergoeding voor de chauffeurs bij uitstappen 

Voor lidmaatschap: 

Telefoneer naar “NEUMANN KLAUS      0486/14 27 90 

Of stuur een mailtje naar klaus.neumann@telenet.be 

Of kom naar de activiteit en word lid door ter plaatse te betalen. 

De activiteiten gaan altijd door op donderdagvoormiddag in het 

feestzaaltje van De Kring (9u00) 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Valentijn Ontbijt Zondag 12 Februari    
 

 

OLV Gilde Schaapsweg 81  van  8 uur tot 11 uur 

Voor de derde keer organiseren we een gezond ontbijt. 

Thema is Valentijn. Laat ons zeggen voor de verliefde 

koppeltjes, maar ook de andere mens is natuurlijk 

welkom. 

 

Ter gelegenheid van 75-jaar-KWB Heusden-Centrum ontvangt 

iedereen bij aankomst een gratis glaasje cava of vers geperst 

appelsiensapje 

 

Vroege Vogels Wandeling: Samenkomst om 8 uur aan de toog voor 

een koffie en een wandeling (1 uur door de bossen van de Voort). 

Daarna ontbijt.  

 

 

Wat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachten: 

Appelsap – sinaasappelsap -  koffie – thee – (choco)melk 

Vers fruit – groenten - yoghurt – platte kaas  

Broodjes – sandwiches – brood – beschuit - cake 

Hesp – kaas – salami – spek & ei 

Confituren – chocopasta – speculaaspasta – honing 
 Pannenkoeken – ontbijtgranen 

     Inschrijven verplicht – toog is open 
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KWB overdag programma januari 2017 

 

05/01 Borrelwandeling. 

Dit jaar wandelen we door de vallei van de Halbeek, maar omdat er 

wellicht weinigen zijn die de Halbeek kennen zeggen we het maar in 

het heusdes : “we wandele van in ’t dûrp ne de  brug  en zoe gen we 

door ne de stoasie.” En voor wie het niet moest weten, het beekje 

langs de Koerselse baan aan het station is de Halbeek.  

Op het parcour zijn er traditioneel drie bevoorradingsplaatsen en wat 

wordt daar ook weer geschonken???...... juist dat was het! 

12/01  Het hoger onderwijs in Limburg; PXL Ben Lambrechts. 

Vele dorpsgenoten zullen Ben Lambrechts nog kennen als gewezen 

leerling in het college,  als muzikant of als een vlotte communicator. 

Hij is al geruime tijd directeur van de hogeschool PXL en heeft dus de 

veranderingen in het onderwijslandschap in Limburg zelf meegemaakt 

en gestuurd. 

Tijd dus voor een evaluatie van dit hoger onderwijs. 

Er zijn tegenwoordig zoveel richtingen om te studeren, dat je er de tel 

bij kwijt raakt. 

Stemmen al die opleidingen overeen met wat de arbeidsmarkt vraagt? 

Zijn er ontbrekende schakels? 

Wat is de specificiteit van het hoger onderwijs en meer bepaald van de 

hogescholen? 

Hoe verhoudt de PXL zich van andere hogescholen en van de 

universiteit? Hoe is de samenwerking? 

De Limburgse economie moet nog meer versterkt worden. Welke rol 

kunnen de hogescholen hierbij spelen? 

Welke onderzoeksfuncties heeft het hoger onderwijs? 

Hoe is het gesteld met het ondernemerschap in Limburg? Welke 

initiatieven worden in dat verband genomen in het onderwijs? Heeft 

de PXL een aandeel in het succes van incubatoren of bedrijvencentra? 

Ben Lambrechts zal het ook hebben over de toekomst van het hoger 

onderwijs en haar invloeden op de hele samenleving. 
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19/01 Energiebevoorrading : er is ook een andere weg 

Dirk Vansintjan, bestuurder Energie coöperatie Ecopower 
In regio’s waar energiecoöperaties actief zijn, bloeit de lokale 

economie. Je aansluiten bij een energiecoöperatie is makkelijker dan 

je denkt. Dat bewijst Ecopower, de grootste energiecoöperatie van het 

land. “Tot voor kort probeerden we de aangroei van coöperanten te 

beperken tot wie echt gemotiveerd was om te investeren in onze 

projecten”, vertelt bestuurder Dirk 

Vansintjan. “De afgelopen twee jaren 

bouwden we echter een tiental windturbines 

bij en daardoor kan iedereen nu makkelijk meestappen in ons verhaal, 

zonder wachtlijst.”  

Of coöperaties van de grond raken, hangt echter vaak af van de 

regelgeving. Op dit moment zijn er een twintigtal energiecoöperaties 

in België. In Vlaanderen helpen de wetgeving en de historische 

monopoliesituatie ook niet echt. In Duitsland zijn er momenteel 800 

coöperaties. Met wat politieke moed kan de energietransitie ook in 

Vlaanderen leiden naar energiedemocratie. 

 

26/01 Stromingen in de Islam. Johan Vrints (Orbit). 

Dagelijks krijgen we berichten over IS die zich opwerpen als 

verdedigers van de ware Islam. In Turkije botsen diverse Islamitische 

groepen met elkaar. Terwijl in Irak Soennieten in strijd zijn met 

Sjiieten. Andere Arabische landen dwepen bij het Salafisme en 

Wahabisme. En misschien hebt ge ook al gehoord van de 

Moslimbroeders. In onze gemeente hebben de Alevieten een 

ontmoetings- of gebedshuis.  

We geraken er niet meer uit wijs. Hoog tijd om alles eens op een rijtje 

te zetten. Johan Vrints van Orbit gaat ons hierbij helpen, zijn 

voordracht gaat door in de Fatihmoskee in Beringen. Nadien is er ter 

plekke een rondleiding voorzien. Vertrek in Heusden om 9 uur. 

02/02  Petanque.Het blijft een klassieker. 

Dit jaar spelen we in “de Berk” in Berkenbos. 
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Verslag van het 29ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 1.” 
Joepie! we zijn weer vertrokken. Voor het negenentwintigste jaar op 

rij zijn er activiteiten van KWB-overdag. Het programma is veel 

belovend, de opkomst is meer dan behoorlijk. Met een honderdtal 

ingeschrevenen mogen we het zelfs een succes noemen. 

O3/11/16 Reuzentraditie in Vlaanderen. Door Marcel Dumont. 

Reuzen, ge weet wel, die  mannekes en vrouwkes van boven de drie 

meter die in onze jonge tijd in Heusden in elke ommegang meeliepen 

met de naam Zjef Slam en Trees Turf. Omdat we onze  reuzen de 

laatste jaren niet meer zagen dachten de meeste toehoorders dat die 

traditie uitgestorven was maar niets is minder waar. De traditie is 

wereldwijd levendiger dan ooit en we staan zelfs voor een 

wedergeboorte van “oze Zjef oos Trees”.  

De traditie is op dit ogenblik wereldwijd maar zijn oorsprong is 

Keltisch en oer-Vlaams. De eerste geschriften over reuzen stammen 

uit 1160 en zijn teruggevonden in Eksel, op enkele tientallen 

kilometers van hier, het ging over  Rudolf Hectela. In 1190 werd de 

reus “Hiër van Géringe” ingeschreven in de burgerlijke stand van Bree 

en in 1497 zag “De Lange Man” van Hasselt het levenslicht. Reuzen 

worden niet gemaakt, ze worden geboren, hebben een geboorteakte op 

de gemeente en zijn ingeschreven op de burgerlijke stand, ze worden 

gedoopt en hebben een meter en een peter.  Ze kunnen trouwen en 

kinderen krijgen. Reuzen werden betaald door de stadsmagistratuur en 

worden verwezenlijkt door een schuttersgilde, de burgemeester moest 

zijn goedkeuring geven, zo wil het de traditie. De gilden moesten één 

maal per jaar laten zien dat ze konden boogschieten, dit gaf het 

ontstaan van het koning schieten in de gilden.  

Aanvankelijk werden reuzen verwezenlijkt om bij de stadswallen te 

staan als afschrikkingsmiddel tegen plunderende legerbendes. Een 

gevecht aangaan tegen iemand die eens zo groot en forsig was dan je 

zelf durfde men niet in de 12-de en 13-de eeuw. 

Volgens de spreker zijn de reuzen vanuit Vlaanderen uitgezworven 

over heel de wereld. In de historische Nederlanden vind men reuzen, 
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ook in Frans Vlaanderen en zelfs in Catalonië, dit is het gevolg van de 

Spaanse overheersing in de 15-de en 16-de eeuw. Ook in Zuid 

Amerika zijn reuzen opgedoken en sinds 1608 in Canada, maar 

telkens zijn ze het geesteskind van een Vlaming die zich daar 

gevestigd had. 

Limburg telt 76 actieve reuzen  die nog regelmatig in optochten 

meegaan en 41 slapende reuzen waarvan de reuzen vereniging hoopt 

dat ze terug zullen wakker worden. 

In Heusden-Zolder hebben we vier reuzen. 

Zjef slam en trees Turf in Heusden. 

De putheks of Leyn Wecks in Berkebos 

Lambert Hoelen of de kluizenaar in Bolderberg.  

De reuzentraditie is sinds 2015 werelderfgoed. 

Zie www.reuzeninvlaanderen.be 

 

10/11/2016 Fietstocht naar het CC in Leopoldsburg. 

Met 36 waren we, die de moed hadden om onder een bedenkelijke, 

regenachtige hemel op de fiets 

te springen voor onze jaarlijkse 

fietstocht van KWB-overdag. 

Hij was haarfijn uitgestippeld 

door Charly, langs wegen en 

fietspaadjes waar sommigen van 

ons nog nooit geweest waren, al 

is het maar enkele km van hier. 

Na een kwartiertje begon de zon 

zowaar te schijnen en hadden de 

thuisblijvers helemaal ongelijk. Rond tien voor tien waren we aan het 

CC in Leopoldsburg, daar stonden we voor een gesloten deur die even 

nadien open ging want we hadden pas om tien uur afgesproken. De 

meesten dronken iets warms want het was toch wel een kille 

herfstmorgen maar “de echte” hebben “Een Soldaat” soldaat gemaakt, 

een fris biertje  dat speciaal  voor het kamp van Beverlo, later 

omgedoopt tot “Bourg Leopold” gebrouwen wordt. Leopoldsburg is 

trouwens het enige dorp in België dat ontstaan is uit een legerkamp. 
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Rond 10u45 moesten we terug de fiets op en toen we buiten kwamen 

begon het te regenen. Toen we voldoende nat waren is het gestopt en 

op het ogenblik dat we Heusden binnen reden zag je de zon terug door 

de wolken piepen. Ondanks het gedruppel een geslaagde voormiddag, 

met dank aan Charly en de vier wegkapiteins die ons veilig over het 

parcour geleid hebben. 

 

De E.U. op een kruispunt. Door Ivo Belet. 

Een presentatie over Europa moet elke week aangepast worden, en 

toch is de Europese unie een constante waar we, zeker als klein land, 

niet meer zonder kunnen. De Brexit is het laatste feit dat heel wat stof 

heeft doen opwaaien en dat zeker nog niet van de baan is. Zeker als je 

weet dat, van de 18 tot 24 jarigen, er 73 % in Europa wilde blijven en 

slechts 27 % stemde om er uit te stappen. Ook Schotland stemde 

duidelijk om in te blijven en toch hebben diegenen die “uit” stemden 

het nipt gehaald. Europa heeft op dit ogenblik 504-miljoen 

consumenten met een vrij verkeer van goederen en diensten. Ter 

vergelijking: de V.S. hebben slechts 300-miljoen consumenten en de 

Chinezen zijn met het dubbele (een miljard).  We moeten niet meer 

gaan streven naar een grotere E.U. wel een sterker Europa. Een 

Europees leger en een Europese F.B.I. dringen zich dan ook meer en 

meer op. We zijn met 27 lidstaten en 17 landen hiervan die de Euro 

gebruiken als betaalmiddel. 

 

Basiseducatie. Door Rhonny Berden. 

Basiseducatie, een vorm van onderwijs waar volwassenen met een 

beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun basisvaardigheden 

kunnen opfrissen en versterken. Eén op zeven volwassenen heeft 

problemen met lezen, schrijven of rekenen. Het zijn niet alleen 

mensen van vreemde origine maar ook mensen die hier  samen met 

ons opgegroeid zijn. Een heel groot percentage durft er niet voor 

uitkomen en er worden dan allerlei foefjes verzonnen om dit te 

verdoezelen. Laag geletterd zijn heeft dikwijls te maken met een 

moeilijke thuis situatie en ziek zijn. Deze mensen op weg zetten om 

zich te behelpen in onze huidige samenleving is de doelstelling van 
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het centrum. Ga maar naar de winkel als je niet kan lezen dat er 20 % 

korting is op een product. Ga maar geld uit de muur halen als je niet 

kan begrijpen wat er allemaal op het infobord komt om maar te 

zwijgen van hoe de computerwereld evolueert en hoe men iets kan 

opzoeken. Voor basiseducatie zijn er 13 centra in Vlaanderen en 2 in 

Limburg. 

Wigo. 

 

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

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

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 

Samenaankoop stookolie maandag 

23 januari 2017 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusdencentrum.org 

 

   Dartsen op vrijdagavond. 

Nog eens een nieuwe kwb-activiteit. We gaan samen dartsen in de 

Gildezaal op de Voort. Op vrijdagavonden dat de zaal beschikbaar is 

willen we onze dartstalenten ontplooien. In januari 

gaan we dartsen op vrijdag 6 januari en 20 januari 

vanaf 19.30 uur.  

Meer info bij Alain Jans  0474/74.91.54  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Café manger  
 

wanneer: op vrijdag 27 januari 2017 

waar: in de kleine feestzaal van de kring G.G. 

Laan  

op welk uur: Je kunt komen eten van 18 uur 

tot 20 uur. Wel vooraf inschrijven a.u.b. 

prijs: ook in 2017 €4 betalen per volwassenen 

en € 2per kind tot 12 jaar. Betalen kan de 

avond zelf. 

inschrijvingen: tot woensdag 25 januari 2017 bij Marc Bijloos tel 

011-42.46.50 

menu: varkens gebraad met groentekrans en gebakken aardappelen. 

gezelschapsspelen: ook deze keer is er vrijblijvend de mogelijkheid 

om aan gezelschapsspelen te doen. 

 

Het opzet van café manger was op een goedkope manier te kunnen 

gaan eten. 

Op vrijdagavond niet moeten koken, afwassen opruimen voor 4 Euro 

per volwassenen en 2 Euro voor kinderen. 

Wie durft er met 4 Euro naar een frituur, afhaal Chinees, kebab of een 

pizza zaak te gaan? 

Voor wie Café manger nog 

niet heeft meegemaakt kom 

het eens proberen. Wees 

eerlijk voor 4 Euro kan je 

niet gefopt zijn. 
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De begeleider betaalt alleen (€25,00) maar de leerling komt liefst mee. 

Opgelet data : 28 februari en 2 maart 2017 
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KWB gezinsweekend september 2017 
 

KWB gezinsweekend september 2017 

De kogel is door de kerk.  We hebben een ietsjes groter hotel 

gevonden en er zijn nog enkele kamers vrij.  We verblijven in 

Landhotel Ewerts, gelegen in een klein dorpje aan de Ahr. 

Wanneer : 15 - 16 - 17 september 2017, volpension. 

Prijs : 130 euro per persoon 

Inschrijven : Voor 30 januari 2017 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 10 

Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 

Euro/persoon. 

 

 

Inschrijving gezins-wandel-weekend 15 - 16 - 17  september 2017 

Naam : -------------------  geboortedatum :  --------------------  

 

Naam : -------------------  geboortedatum :  --------------------  

 

Naam : -------------------  geboortedatum :  --------------------  

 

Naam : -------------------  geboortedatum :  --------------------  

 

Adres  -------------------------------------------------------------  

 

Gsm nummer --------------------  

 

Email : .................................................................................................... 
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100 75 

3-daagse uitstap naar het Odenwald in Duitsland op  

3,4 en 5 juni 2017 (Pinksterweekeind) 

Uniek weekeind georganiseerd ter gelegenheid van de jubilarissen 

75 jaar KWB en 100 jaar KVLV 

 

Dag 1 

We verzamelen op het Koning Boudewijnplein te Heusden-Zolder en 

vertrekken stipt om 07:00u per autocar richting Duitsland. 

Onderweg houden we een eerste korte stop voor een toiletbezoek, en 

rond de middag een tweede stop voor een vrije lunch of picknick. 

Vervolgens over plaatselijke wegen tot het stadje Erbach, onze eerste 

bestemming. Daar ter plaatse hebben we voor de wandelaars een tocht 

van ongeveer 8 km uitgekozen die ons door het historische centrum 

van Erbach over de omringende heuvels naar Michelstadt brengt, één 

van de mooiste stadjes in het Odenwald. De niet-wandelaars kunnen 

individueel het stadje verkennen, 

om daarna de bus op te stappen die 

hen naar Michelstadt brengt. Later 

op de dag komen de twee groepen 

terug bij elkaar. De oude 

stadskernen van beide plaatsen  zijn 

zeker de moeite waard om er enige 

tijd in rond te dwalen. Michelstadt 

heeft vele vakwerkhuizen en 

winkeltjes. Beroemd is het 

historische stadhuis dat oorspronkelijk dateert van 1484. Loop ook 

even langs de 16de eeuwse burcht die destijds geïntegreerd was in de 

stadsmuur. 

Ook de wandelaars kunnen bij aankomst nog even genieten van 

Michelstadt, waarna we met z'n allen opnieuw de bus opstappen voor 
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de rit naar het hotel in Grasellenbach. 

Hierna installatie in het hotel en avondmaal. 

 

Dag 2 

We beginnen de dag met een heerlijk ontbijt, en zorgen tezelfdertijd 

ervoor dat we ons lunchpakket klaarmaken. 

In de voormiddag staat een vrij gemakkelijke wandeling van ongeveer 

7,5 km geprogrammeerd in de onmiddellijke omgeving van ons hotel. 

We klimmen en dalen ongeveer 280 hoogtemeters door bos en over 

heuvels met mooie vergezichten. 

De niet-wandelaars kunnen in het hotel gebruik maken van allerlei 

faciliteiten: wellness, ontspanningsruimte, fitnessruimte. 

Na terugkeer van de wandelaars gaat het met z'n allen met de bus 

richting Heidelberg (lunchpakket bij voorkeur verorberen tijdens de 

busrit) 

Met zo'n drie miljoen dagtoeristen 

per jaar staat Heidelberg in alle 

bezoekersstatistieken van Duitsland, 

Europa en waarschijnlijk ook de 

wereld op een van de hoogste 

plaatsen. Wie wat tijd neemt, zal 

vele mooie plekjes ontdekken en 

zich laten aansteken door het speciale levensgevoel dat Heidelberg 

onderscheidt van andere universiteitssteden. 

Bij aankomst wordt de groep opgewacht door een Nederlandstalige 

gids die ons op sleeptouw neemt door het historische gedeelte van de 

stad.  
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Na de rondleiding is er vrije tijd om nog meer van de stad te 

verkennen, of om vrijblijvend een bezoek te brengen aan het slot dat 

70 meter boven de Neckar op de helling van de Königstuhl gelegen is. 

En inderdaad behoren het slot en zijn bijgebouwen samen met de Alte 

Brücke over de Neckar tot de meest indrukwekkende 

bezienswaardigheden die je op een reis door Duitsland tegenkomt. Om 

de woelige tijden te kunnen overleven, hebben de kasteelheren zich 

vast wel eens teruggetrokken in de vorstelijke wijnkelder. Hier bevindt 

zich het grootste wijnvat ter wereld. Het is gemaakt van 130 

eikenstammen, is ruim 8 meter lang en 7 meter breed en heeft een 

inhoud van 221.726 liter. Als bewaker van het vat had keurvorst Karl 

Theodor een tijdlang de hoofddwerg Perkeo uit Italië in dienst. Naar 

gezegd wordt, verwijst de naam van deze dwerg naar zijn 

drinkgewoontes. Telkens wanneer hem gevraagd werd of hij nog een 

glas wijn wilde, antwoordde hij: "Perché no?" – Waarom niet? 

Voor de geïnteresseerden: kostprijs is 7 EUR, inbegrepen de 

tandradbaan heen en terug, de kasteeltuin, bezoek aan het grootste 

wijnvat en de historische oude apotheek. 

Uiteindelijk is het dan tijd om ons opnieuw richting hotel te begeven, 

waar ons een warme maaltijd op wacht. 

 

 

Dag 3 

Onze laatste dag begint uiteraard opnieuw met een stevig ontbijt, en 

opnieuw maken we voor onszelf een lunchpakket klaar. 

Na het ontruimen van de kamers en het inladen van onze bagage 

nemen we al afscheid van Grasellenbach en rijden we naar de stad 

Weinheim. 
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Wij maken in groep een rondwandeling in de oude stadskern en 

bezoeken een prachtige tuin, het “Hermannshof” Deze tuin staat 

bekend voor zijn onderzoek naar en opleiding over het aanwenden van 

vaste planten. In deze tuin van 2,2 ha groot is het mooi vertoeven om 

te picknicken. Daarna voorzien we nog een leuke wandeling door het 

kasteelpark, en nog wat verder door een gedeelte van het exotenwoud, 

waar eeuwenoude bomen een heel bos vormen. Uiteraard is niemand 

verplicht, en is er steeds de mogelijkheid om op eigen initiatief in het 

stadje rond te struinen en halt te houden op een of ander terras. Tot 

slot natuurlijk terug de bus op om huiswaarts te keren. 

Onderweg maken we nog een tussenstop om vrijblijvend een 

avondmaal te nuttigen. 

 

Prijzen 

 

De prijs zal uiteindelijk afhangen van het aantal deelnemers aan de 

driedaagse. 

Richtprijzen per persoon zijn: 

– een tweepersoonskamer: tussen de 178 en de 198 EUR 

– een eenpersoonskamer: tussen de 184 en de 204 EUR 

De prijzen omvatten twee overnachtingen, tweemaal ontbijtbuffet, 

tweemaal warm avondmaal, tweemaal lunchpakket voor 's middags, 

het transport per autocar heen en terug, gids in Heidelberg, 

verzekering lichamelijke ongevallen. 

 

Inschrijven door storting van een voorschot per persoon van 70 EUR 

op rekening van Pasar Heusden-Zolder, Veenderweg 16,  

BE14 7845 8006 5783. Vermeld in de mededeling zeker Uw GSM nr 

en de vereniging (KWB, KVLV, PASAR) waartoe je behoort, zodat we 

je kunnen contacteren indien nodig. 

De plaatsen worden toegewezen volgens een afgesproken verdeling 

tussen de verschillende verenigingen. Bij overboeking beslist elke 

vereniging voor zijn leden. 

De inschrijvingen lopen vanaf heden tot vollopen van de beschikbare 

plaatsen, en uiterlijk tot en met 28 februari 2017. 



-17- 
 

De uiteindelijke prijs zal later na het afsluiten van de inschrijvingen 

gecommuniceerd worden. Het nog te betalen saldo wordt gevraagd 

uiterlijk tegen 1 mei te vereffenen. 

 

Praktisch 

– voorzie de nodige kledij naargelang het voorspelde weder 

– voorzie stevig schoeisel: de wandelingen zijn zeker niet echt 

lastig, maar gaan toch al eens over een bospad met ongelijke 

ondergrond. 

– voorzie jezelf van een picknick indien je geen maaltijd of broodje 

tijdens de heenreis wenst te kopen in het wegrestaurant. 

– je bent tijdens de trip verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

Andere kosten zoals materiële kosten, verlies/diefstal van bagage 

of van persoonlijke bezittingen, enz. worden niet vergoed. 

– Opgelet: via het voorschot verbinden wij ons als organisatie met 

het hotel om de nodige kamers vast te leggen aan scherpe prijzen. 

Ook de totaalprijs wordt beïnvloed door het totaal aantal 

deelnemers. Bij annulatie nadien kunnen er daardoor kosten 

ontstaan. Ieder maakt voor zichzelf uit of hij/zij daarvoor een 

annulatieverzekering aangaat. 

 

Info 

– website van het hotel is http://www.landhotel-kuehler-grund.de/ 

– In het hotel zijn er ontspanningsmogelijkheden zoals een biljart, 

een voetbalspel, darts, gezelschapsspellen, ... 

– in Michelstadt bevindt zich de wereldkampioen patisserie, zeker 

een bezoekje waard! http://www.cafesiefert.de/index.html 

– bekijk al enkele sfeerbeelden op 

https://goo.gl/photos/rfj9ywGRRhjdhfC18 

 

 

Heb je zin om mee te gaan? Meld je dan voor 22 januari bij: 

Romain Beerten 0496/520702    romain.beerten@telenet.be 

 

http://www.landhotel-kuehler-grund.de/
http://www.cafesiefert.de/index.html
https://goo.gl/photos/rfj9ywGRRhjdhfC18
mailto:romain.beerten@telenet.be
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Herinnering!!!!!! 

Vrijdag 20 januari 2017, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part VII: 

Island winter release whisky tasting. 
 

 

Er zijn nog steeds een aantal plaatsjes vrij 

voor deze tasting!! 

Prijs voor deelname: € 23 voor leden,  

€ 25 voor niet-leden.  

Inschrijven is mogelijk bij volgende 
personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 011 43 12 84, e-mail: 
klaus.neumann@telenet.be  

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: 
ludoengelen@gmail.com 

Waar: Feestzaaltje van de Kring. 
 
 
 

  

mailto:klaus.neumann@telenet.be
mailto:ludoengelen@
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Tuinproducten 2 januari 
 

Je kan vanaf 2 januari tuinproducten 

bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje. 

Bestellen met betaling van al deze 

producten kan tot zaterdag 4 februari 

13u00  bij:  

Maris Jef Schootstraat 211,    

Beerten Romain Schaapsweg 97,    

Vanderaerden Frank Processieweg 27 

Goederen afhalen op zaterdag 11 februari op de speelplaats 

lagere school Brugstraat 16 tussen 10u00 en 12u00 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- echtgenote van Augustinus Claes, Sint Willibrordusplein. 
- Schoonmoeder Jos Willems, Schootstraat. 
- Louis Truyers, vader van Robert Truyers, Kerkenblook. 

Nieuwe leden 

- Robert Dumon, G.Gezellelaan. 

- Rosa Schraenen, Groenhoekstraat, Beringen. 

- Senna en Romina Vanheel-Mosciatiello, Noordberm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens 

en de mens verandert de wereld? 
 Albert Einstein 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

20 januari 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

