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KWB  MOEDERDAG = EETDAG 
 

FEEST-EDITIE met gratis aperitief & hapje 
Attentie voor elke moeder &weggeeftent 

 

Zondag 14 mei  van 11u30 tot 14u00 in ’t  Kuipershof. 

Dit alles natuurlijk naar aanleiding van 75 jaar kwb en 100 jaar 

KVLV.  
 

 
 

Trommel dit jaar je hele familie en vrienden op want we gaan er iets 

speciaals van maken. Aperitief, hapje, volledig menu, een attentie 

voor de mama’s en nog een verrassing in de weggeeftent.  

 

De bestuursleden van de KVLV gaan dit jaar de tafels versieren en de 

mooie attentie voorzien voor elke moeder. Daarnaast organiseren ze 
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ook een “share fair”. De bezoekers van de eetdag kunnen een 

waardevolle schat vinden in de weggeeftent:  

KVLV zegt nee tegen de wegwerpmaatschappij! 

 
Psst. Win een menu door gsmnummer en emailadres correct in 

te vullen. 

Wie graag wil meehelpen met voorbereiding, tijdens, opruim  

pleegt het best een telefoontje naar Marc Bijloos 0479 54 55 75 

 

 

Intussen doen de kwb-

mannen in de keuken hun 

uiterste best om de 

gerechten op punt te 

zetten. Je persoonlijke 

garçon zal je op je wenken 

bedienen in een verzorgd 

decor.  

 

Het menu voor 13 euro  ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)   

bestaat uit soep * hoofdschotel * dessert. (zie vorige leeft of op 

onze website www.kwbheusdencentrum.org )  

 

 

Vooraf inschrijven is echt noodzakelijk …. 
 

 

Inschrijfkaarten en geld afgeven tot zaterdagavond 6 mei  

Koen Vandecruys         Garenstraat 10     0478 662635 

Marc Bijloos         Geenrijt 73     0479 545575  

Alain Jans           Poorthoevestraat 1 bus 4  0474 749154 
  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Verslag van het 29ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 5.” 
2/3/17 Bezoek aan het SFC. 

Het vernieuwde Sint Franciscus College, kortweg SFC, een open 

school met een open geest. Sommigen onder ons hebben vijftig, zestig 

jaar geleden ook in deze school gezeten maar tijden veranderen, het 

reglement en de gebouwen ook. En toch is het voor velen nog pure 

nostalgie als ze aan de deur binnen wandelen waar vroeger de 

hoofdingang was, waar de portier zat en waar de spreekkamers waren. 

Een blikvanger van formaat is 

het levensgrote Sint Franciscus 

beeld aan de hoofdingang, een 

kunstwerk van een nu 85 jarige 

Franciscaan uit Leuven. De 

glasramen uit de vroegere 

kapel van het klooster kregen 

ook een centrale plaats in het 

vernieuwde college. Het is 

knap om zien hoe de gevels en 

de gevelindeling van de 

binnenkoer van het klooster 

bewaard zijn gebleven in het 

geheel en hoe de binnentuin van het vroegere klooster een groene oaze 

is op de speelplaats.  Het ontwerp van het vernieuwde Sint 

Franciscuscollege is gebaseerd op drie grote ingrepen: een nieuwbouw 
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op de plaats van de vroegere filmzaal, de renovatie en uitbreiding van 

het voormalige klooster van de paters Minderbroeders en een nieuwe 

sporthal en de renovatie van de oude sporthal en de kapel. 

9/3/17 Daguitstap naar Luik. 

Met de trein op reis gaan met KWB-

overdag is zo eens iets anders maar 

het is zeker niet de eerste keer dat de 

jaarlijkse reis met de trein was. Met 

51 waren we, die ’s morgens om 

halfnegen de trein namen. Na een overstap in Hasselt zijn we door 

gespoord naar Liége Guillemins waar we onze eerste stop hadden in 

Luik. We kregen uitleg ove het 

vernieuwde Guillemins station, een 

kunstwerk van een Spaanse architect  

waar niet naar geld gekeken is. 

Vervolgens ging het met de trein naar 

Liége Palais, een ritje van enkele 

minuten om dan naar de Place St. Lambert te gaan. Daar kregen we 

uitleg over het historische hart van Luik. Het middagmaal was, hoe 

kan het anders, Les deux boulets a la liégeoise, pommes frites a l’ 

ancienne en Dame blanche en er werd gegeten en gezwegen want 

plots was het veel stiller in de groep. 

Na het eten  hebben we ons opgedeeld in twee groepen. Een groep 

bleef binnen het historische hart van Luik voor een kortere wandeling. 

De andere groep  maakte een iets langere wandeling rond de citadel op 
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minder toeristische plaatsen. Dankzij de twee uitstekende gidsen 

hebben de twee groepen  een fantastische namiddag gehad, we hebben 

wel de ganse dag met onze paraplu gesleept maar gelukkig niet nodig 

gehad. Rond half zeven waren we terug in Heusden en konden weer 

een geslaagde reis toevoegen aan onze memoires van KWB-overdag. 

16/3/17 Feestelijke afsluiting. 

De laatste dag, de dag van het laatste oordeel, daar maakten ze ons in 

de kleuterklas al bang voor. We hadden onze vrouwen opgetrommeld 

om boterhammen te smeren, de taart te snijden en om halfacht waren 

we al volle bak in de weer. De tafels moesten wat feestachtig 

aangekleed worden en het bestek moest militaristisch, perfect op een 

rij liggen, een kwestie van discipline en millimeters. En dan, nog 

vroeger dan gewoonlijk kwamen de eerste binnen gevallen. De 

opkomst was nog hoger dan verwacht want we hadden voor 80 

personen gedekt en moesten al gauw een paar tafels bijzetten want 

uiteindelijk kwamen er 88 feestvierders opdagen. Na enkele 

boterhammen begon de PowerPoint met het jaaroverzicht te draaien. 

We zagen Marcel Dumon terug met zijn reuzen, we fietsten weer naar 

Leopoldsburg, dronken opnieuw “Een Soldaat” en zagen ons opnieuw 

kletsnat worden op de terugweg. We hoorden Ivo Belet terug in de 

bespreking over Europa en verdiepten ons nog eens in basiseducatie. 

We wandelden opnieuw door het natuurhulpcentrum in Opglabbeek 

en stonden plots weer oog in oog met de leeuw die brullend op ons af 

stormde. Therapeutisch tuinieren werd plots weer brandend actueel en 

spier en gewrichtspijnen kwamen weer naar boven. Het Kerstfeest 
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werd nog eens een tweede keer beleefd en borrels van de 

borrelwandeling deden het ons nog eens warm krijgen. Het hoger 

onderwijs in Limburg werd onder de loep genomen en de 

mondharmonica van Ben Lambrechts klonk letterlijk nog altijd als 

muziek in de oren. De energiebevoorrading werd bekeken en de 

stromingen in de Islam en het bezoek aan de moskee werd weer 

beleefd. We speelden weer geconcentreerd petanque en de meter werd 

nog net niet boven gehaald om de afstand van de bollekes nog eens  te 

meten. De film “Still Alice” deed ons opnieuw nadenken en het plan 

van de muze kwam naar voren in al zijn glorie. De Belgische 

scheidsrechters gaven weer een penalty, deze keer was hij terecht 

want het was een thuismatch en hij werd gefloten in ons voordeel. Het 

bezoek aan het Sint Franciscus College kwam weer voor de ogen en 

de uitstap naar Luik werd weer ten volle beleefd. En nu zitten we hier, 

op de dag van het laatste oordeel van het 29-ste jaar KWB-overdag. 

Het programma zit er op maar de herinneringen zijn levendiger dan 

ooit. Wij danken Charly voor de dia’s te ordenen en de PowerPoint  in 

elkaar te steken, wij danken al de fotografen die het werkjaar op beeld 

hebben vastgelegd, wij danken onze dames voor onze boterhammen te 

smeren en de afwas te doen, wij danken al diegenen die hebben 

bijgedragen tot het welslagen van dit werkjaar. En ik, Ik dank u om 

over de taalfouten heen te lezen en hoop om u volgend jaar opnieuw 

wat zever op uw mouw te kunnen spellen. Groetjes en tot dan.  

Wigo 
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 Foto-wandel-zoektocht 
Sommigen onder jullie zijn al een paar keer op stap geweest en 

hebben waarschijnlijk al vele onderwerpen gevonden. 

Helaas is het onderwerp op foto E niet meer terug te vinden  

 

Formulieren (2,50 euro) zijn nog steeds 

verkrijgbaar bij   

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-

Zolder 

- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 

- Eetcafe De Kring 

 

Veel plezier. 

De prijsuitreiking zal doorgaan op zaterdag17 juni in de kleine 

feestzaal van de Kring. 

 

Noteer nu al in je agenda 

Zaterdag 24 juni : kermisbarbecue met 

kinderanimatie en geef café en afsluiting 

feestelijkheden 75 jaar kwb en 100 jaar KVLV. 
 

 

Dartsen op vrijdagavond in mei vanaf 19u30  

We gaan samen dartsen in de Gildezaal op de Voort.  

Op vrijdagavond 5, 12 en 26 mei vanaf 19.30 uur 

ben je opnieuw welkom om samen te dartsen. 

 

Info bij Alain Jans  0474/74.91.54 
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ZONDAG 11 JUNI 

PLANNINGSVERGADERING  

MET ONTBIJT 
 

Op zondag 11 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 11 juni. 

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

feestzaaltje van De Kring.   
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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 nog  inschrijven voor de samenaankoop van mei  

( zie inschrijfstrookje) 

 

Bezoek kwb Oostende 2 juli 
 

Op zondag 2 juli worden we ontvangen door kwb-Oostende. 

We maken er weer een fijne kwb-dag van. 

Voor 37 euro kan je mee met de bus. Inschrijven kan bij  

Jos Moons 011/43.11.67  of 0479/62.05.44 

 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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BOOTTOCHT NAAR OLMENSE ZOO 
Beste kwb' er, 

Zoals je reeds in onze vorige maandbladen hebt kunnen lezen, varen 

we op zaterdag 20 mei met de boot naar de Olmense zoo. Tot onze 

grote verrassing was deze boottocht veel te snel uitverkocht. Menig 

kwb en KVLV lid heeft zonder zich te kunnen inschrijven moeten 

vernemen dat de boot vol zat. Een groot aantal van de ingeschreven 

deelnemers verheugen zich op de boottocht zelf, anderen hadden 

graag een bezoek aan de zoo niet willen missen. Voor deze laatsten 

hebben we een oplossing. Wie al eens een kijkje op de site van de zoo 

heeft genomen heeft zeker vastgesteld dat de inkomprijzen niet de 

laagste zijn, terecht, want een bezoek is echt de moeite waard. 

Voor wie de boot letterlijk en figuurlijk gemist heeft hebben we 

kunnen regelen dat kwb ers en KVLV sters die zaterdag 20 mei met 

de auto naar Olmen willen rijden van hetzelfde tarief kunnen genieten 

als de bootvaarders. 

Dat wil zeggen, zestig plussers betalen zeven euro, volwassenen 

betalen 8 euro en kinderen van drie tot elf jaar betalen zes euro. Dit 

zijn zeer scherpe prijzen. 

Wie van deze prijzen wil genieten moet zich wel inschrijven en op 

voorhand betalen. Zeer belangrijk!! Om 12u15 moet je aanwezig zijn 

aan de inkom van de zoo, je namen zullen dan aan de inkom genoteerd 

staan en je kunt samen met de mensen van 

de bottocht mee naar binnen gaan. 

Interesse?  

Maak gebruik van het inschrijfstrookje 

verder in dit maandblad. 
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SCHREMKE SCHIETEN K.W.B.  

woensdag 24 mei 
 

Plaats: Vrije Lagere School “De  Brug” 

Brugstraat 16 

Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan 

ook vooraf inschrijven  

Wedstrijden beginnen om 19 uur. 

Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men 

ter plaatse kan samenstellen 

Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat. 

Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654 

 

 
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 

 

Voor dit weekend is er nog één tweepersoonskamer beschikbaar en 

één éénpersoonskamers oi  
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

• Louis Vanhoudt, broer van Henri  Vanhoudt (Slekkenhof )  

Geboorten 

• Zita, kleindochter van Johan Mentens en Gerda Postelmans 

• Ella, dochter van Giancarlo Cinelli en Jessie Lemmens 

tevens  kleindochter van Jef Lemmens en Viviane Lemmens 

 
. 

 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Ik hou van de maand mei. De belastingsformulieren zijn op de 

post. De kachel kan weer uit. De tuin is nu van mij en niet meer 

van de winter, en de kerstdrukte is nog zeven maanden weg. 
 Martin Bauxman 

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 : janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 


