
FAMILIENIEUWS 
 
Overlijdens 

 Joseph Audrians, schoonbroer van Danny Goossens, 
Kruiskapelstraat.     

 Linda, vriendin van Hendrick Truyers, Schootstraat. 
 Martin, broer van Jos Louwet, Kanaalweg.   
 Schoonzuster van André Wouters Schomstraat.                                 

 
Gouden bruiloft 

 Leon Moons en Marie Vandebroek, Obbeek. 
 Jef Vanhamel en Wiske Vandebergh, Corbiestraat. 

 
Huwelijk 
 

 Christien Goossens, dochter van Danny Goossens, 
Kruiskapelstraat.                                        

Geboorten 
 

 Chloé, kleindochter van Edmond Bosmans, Guido Gezellelaan. 
 Hanna Coels, kleindochter van Vital Coels, Schaapsweg.  

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 
naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Het geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg 
hebben.      
 Aristoteles 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 
vrijdag 12 september bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

-12- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 40 nr.1 september 2014 
          http://www.kwbheusden.be 

Eén, twee, drie, START. 
 
Zo begint onze stratenloop zaterdag 6 september. Zo begint ook, figuurlijk 

althans, ons nieuw werkjaar. Zowel kwb-overdag, de gewone kwb als 

jongerenwerking hebben een sterk programma in elkaar gestoken. Met een 

erg verscheiden aanbod, om toch maar iedereen iets te kunnen bieden : 

gezelligheid, vorming, sport, ontspanning… Hopelijk slagen we daarin en 

kunnen wij jullie leden ontmoeten bij één of meerdere van onze 

activiteiten.   

Eigenlijk doen wij hetzelfde als wat culturele centra en (andere) 

commerciële aanbieders doen: een aanbod presenteren voor een ruim 

publiek: jullie allen.  Alleen organiseren wij het allemaal zelf met 

vrijwilligers en zijn onze activiteiten dikwijls anders. We weten ook dat 

goed lopende activiteiten gretig overgenomen worden door andere 

aanbieders.                                                                                                            

Als we het aantal aanwezigen tellen op al onze activiteiten, dan gaat het 

om duizenden…  
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Als we het aantal manuren tellen van voorbereidende vergaderingen enz. : 

dan wordt het wellicht een getal met vier nullen.  

Allemaal vrijwilligerswerk. 

Is dit allemaal nodig vandaag de dag? Daar wordt nu blijkbaar over 

nagedacht door hen die ons land  besturen. Want er moet gesnoeid worden 

op begrotingen. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. Voor ons is het 

duidelijk: kwb is een beweging van en voor gewone mensen. En zoals 

andere bewegingen vormen wij een sociaal weefsel, waar mensen elkaar 

ontmoeten en iets voor elkaar doen, in respect en verdraagzaamheid.                                                                                                                                 

Loont dat de moeite? Absoluut. We zullen maar weten wat we missen, als 

wij het kwijt (zouden) zijn… En nog iets: Nederlanders blijven naar 

Vlaanderen – ook naar Heusden-Zolder - verhuizen, niet enkel de rijke 

omwille van fiscale voordelen, maar ook gewone omwille van het sociale, 

de gezelligheid, onze manier van leven…      

Ward 
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ONDERHOUD EN KUISEN VAN 
CENTRALE VERWARMING 

 
We organiseren opnieuw een samenaankoop onderhoud centrale 
verwarming.  
Jeritherm  kwam als beste uit de bus qua prijs en voorwaarden. 
 

 Kuisen gasketel en afstellen (€ 75) 
 Kuisen gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 
 Kuisen mazoutketel en afstellen (€ 75) 
 Kuisen mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 
 Keuren mazouttank (€48,40) 

 
-PRIJZEN INCLUSIEF BTW  

-BETALING GEBEURT  BIJ “AFLEVERING”. 
Gelieve bijgevoegd inschrijfstrookje te gebruiken. Indien je ingeschreven 
hebt zal Jeritherm zelf contact opnemen, vergeet dus zeker niet je 
telefoonnummer te vermelden. Je kan inschrijven van 1 tot 31 oktober. 
 
 

 

Samenaankoop stookolie  
maandag 22 september 2014 

Opgelet : de samenaankoop gaat door op 22 september en niet op 29 
september zoals vermeld in de jaarkalender 
Je kan nog steeds stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of 
online via 
www.kwbheusden.be 
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 Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

  Winnaar maand september:       
  

          Fam.  Ivan Cleeren Kapelstraat 
 
Waardebon Café Manger 28 
november 
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Binnenkort !!!! 
SAMENAANKOOP AARDAPPELEN 

EN APPELEN 
Beste kwb er, 

In ons volgende maandblad van oktober zal je 
een inschrijvingsformulier vinden voor de 
hierboven aangekondigde samenaankoop. 

Voor de aardappelen zal er keuze zijn tussen 
Bintjes en Annabelle.(leverancier Coengrachts 
uit Riemst) 

Voor de appelen kan je kiezen uit drie soorten: Jonagold, Jonagored en 
Boskoop. (leverancier Vanvinckenroye uit Tongeren) 

Het afhalen zal op de speelplaats van de lagere school in de Brugstraat 
doorgaan. 

Prijzen en praktische afspraken voor ophaling in volgende kwb-leeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-



EN 
Zaterdag 18 oktober 2014 

  Herfstwandeling in de Ardennen i.s.m Pasar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

We wandelen dit jaar opnieuw aan de Hoëgne, maar uiteraard wordt deze 
keer een ander mooi stukje van dit riviertje en zijn vallei aan onze 
deelnemers aangeboden.  
Bij aankomst aan Beau-site is er vooreerst koffie en gelegenheid tot 
toiletbezoek. 
Daarna gaan we even de bus op voor een kort ritje, en starten we de 
voormiddag wandeling  aan de andere kant van de autostrade in het 
gehucht Ster met een mooie tocht van pakweg 4,5 km door bos en wei met 
mooie vergezichten. 
's Middags picknicken aan en/of in het restaurant volgens 
weersomstandigheden. 
De namiddag wandeling start onmiddellijk aan het restaurant en gaat door 
de vallei van de Hoëgne  voor een 9-tal km met op de terugweg mooie 
zichten op de watervallen en het riviertje. Onderweg is er mogelijkheid tot 
wat rusten aan een van de picknick plaatsen. 
Terug aangekomen gaan we na onze traditionele aperitief lekker genieten 
van een heerlijke driegangenmaaltijd: 

 dagsoep 
 stoverij van everzwijn met veenbessencompot en frietjes 
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OF 

 gebakken forel met Ardeense saus en frietjes 
 Dame blanche 

Opmerking: 
Iedereen weet dat een terreinwandeling over onverharde wegen gaat. 
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat U zich voorziet van stevig 
schoeisel!  
Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn. 
Praktisch: 
Vertrek met de autocar om 08.30u aan de Kring, Guido Gezellelaan, 15, 
Heusden-Zolder 
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, koffie bij aankomst, 
avondmaal (zonder drank), verzekering lichamelijke ongevallen: 

 € 44,50 voor niet-leden  
 € 39,50 voor de leden Pasar en KWB 

Je kan inschrijven voor deze mooie daguitstap door het verschuldigde 
bedrag te storten op rekening-nummer van Pasar: BE14 7845 8006 5783 
(784-5800657-83) 
!!! opnieuw voor dit jaar: op Uw storting keuze vis of vlees meegeven !!! 
voorbeeld: 2x vis of 2x vlees, of 1x vis + 1x vlees, enz 
Vermeld ook in de mededeling Uw GSM nr. indien dat nog niet gekend is 
bij ons. 
Opgelet: 
Uit voorgaande jaren weten we dat de belangstelling voor deze uitstap 
groter is dan de beschikbare plaatsen. Enkel de eerste 49 betaalde 
inschrijvingen kunnen mee! Snel reageren is dus de boodschap.  
De inschrijvingen worden in ieder geval afgesloten op 30 september. 
Op www.pasar.be/heusden kun je regelmatig opvolgen of er nog 
beschikbare plaatsen zijn. 
 
Info: Jos Willems: 0496/21.19.92 
         Michel Claes:    0494/57.19.05 
         Jan Aerts:       0479/46.62.47 
         www.pasar.be/heusden 
         pasarheusden@gmail.com 
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KWB-Wipschieten 2: en de winnaar is … 



Na een korte uitleg van Kris en wat oefenen met boog en pijl smeten we 
ons in een spelletje schieten 
op de wip. 
Na tien keer mikken was dit 
het resultaat: 
0  André, Dirk, Bjorn 

1 Daan, Romain, Louis 

2 Stefan 

3 Jos, Alain 

De finale werd gespeeld door Jos Hermans en Alain Jans. Jos had een 
tikkeltje meer ‘geluk’ en werd winnaar van editie 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meisjes 
oefenden 
intussen al 
voor de 
Viking Kubb 
van zondag 
24 augustus. 
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Fiets foto zoektocht. 

Door oeverwas begroeiing is foto P niet of zeer moeilijk herkenbaar, 
echter de bijpassende foto werd  door meerdere personen wel gevonden. 
Deze foto telt mee bij de einduitslag. 
Foto OO is helemaal verdwenen en bijgevolg is 15 zeer moeilijk te vinden. 
Dus OO=15. 
Zoals eerder op de website werd vermeld is foto 16 bijgewerkt  met de 
verfbus. Maar als achtergrond nog goed herkenbaar. 
We hebben dit jaar gebruik gemaakt van stille wegen; door de zware 
regenval kan dat soms wat problemen geven. Vooral de afstand van De 
Rieten tot de Vrevijverstraat in Koersel is bij momenten zeer drassig; sorry 
voor dat ongemak. 
Jullie hebben nog tot eind september de kans om mee te doen, het is een 
aangename ontspanning en kom je door straatjes en gebieden in Heusden 
waar je zelden of nooit langs komt.   
Deelnemingsformulieren aan 2,50 euro zijn te verkrijgen bij: 

Café De Kring  G.Gezellelaan    
Klaus Neumann Mispad 10 
Ludo Deleux  Koerselsebaan 148 
Michel Truyers Schootstraat 172 
Stefan Aerts   Noordberm 4 

De prijsuitreiking is  vrijdag 10 oktober om 20 uur in de feestzaal van De 
Kring.  
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ZATERDAG 6 SEPTEMBER 



30° STRATENLOOP 
 
Inschrijving : Kuipershof vanaf 14 uur    Kleedkamers : Sporthal  
 
15 uur  - 300 m  Kleuters, 1° + 2° leerjaar (€ 0,50) 
15.10 uur - 600 m  3° + 4° leerjaar (€ 0,50) 
15.20 uur - JOGGING 2,3 km ( 1 ronde) 
    5° +6° lj. en andere joggers (€1,50) 
15.45 uur - Gezamenlijke start  4.6 km (2 ronden) 
   of 9,2 km (4 ronden) 
 
Inschrijfgeld : KWB  : € 4   niet-KWB : € 6 
Bij inlevering van je nummer krijg je een prachtige drankschotel 
(Drankenhal Hauweyken) 
 
17 uur  Jogging : verloting van prijzen 
18 uur  Prijsuitreiking STRATENLOOP onder aanwezige atleten 
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Ledenactie KWB-Heusden: 

 

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

 
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 EN 
MET ATTEST VOOR BELASTINGVERMINDERING. 

-BETALING GEBEURT  BIJ “AFLEVERING”. 
 
NAAM:………………………………………………………………………. 
 
STRAAT:………………………………………………………..;NR:……… 
 
GEMEENTE:…………………………………………………………………. 
 
TEL:…………………………………………………………………………… 
 
 
INSCHRIJVEN VOOR 31 OKTOBER 2014 BIJ: 
ROMAIN BEERTEN 
SCHAAPSWEG 97 
3550 HEUSDEN-ZOLDER 
011 42 07 02 
OF KWB BRIEVENBUS PAROCHIAAL CENTRUM 
 
ER WORDT DOOR JERITHERM ZELF CONTACT OPGENOMEN 
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