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Heusden centrum bruist !! 
We organiseren  onze derde 

30+ Hot Summerparty 
vrijdag 8 juli 2011 

 
 

Een fuif vanaf 21 uur voor 30-plussers  

in en rond het Kuipershof. 

Een nieuwe formule maar het blijft 

een spetterende fuif. Zorg dat je erbij bent. 
 

 

 

 

Kaarten zijn te verkrijgen in : de De Kring, Het 

Gezellehuis en het Themakaffee 
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FIETS-FOTO-ZOEKTOCHT 
 

Alles gevonden bij de wandelzoektocht? 

Goesting  in meer van dat? 

Dan hebben we 12
de

 fiets fotozoektocht klaar liggen. 

Een tocht van 17 km door Heusden via Berkenbos naar Lindeman en terug 

langs Hal. 

48 klare en duidelijke kleurfoto’s verspreid over 2 bladzijden. Naar wat moet je 

zoeken?  

Allerhande versieringen aan een huis, brievenbussen, reclameborden, bomen, 

dak en schouw… 

De prijs blijft hetzelfde als vorig jaar(2,5 euro). 

Kaarten zijn zoals steeds verkrijgbaar op volgende adressen: 

Michel Truyers    Schootstraat 172 

Ludo Deleux       Koerselsebaan 148 

Café De Kring     G.Gezellelaan 

Klaus Neumann  Mispad 10 

En de opbrengst gaat dit jaar integraal naar 

 

 

 

“SOMEPRO  

Steunpunt voor Midden en Oost-Europese projecten”, 

Somepro 

Wat is dat Somepro, Steunpunt voor Midden en Oost-Europese projecten. 

Na de omwenteling in Oost-Europa, ondertussen zowat 20 jaren geleden, 

gingen een aantal scholen en bewegingen naar Roemenië om te helpen. Zo 

waren er  o.a. de technische school Don Bosco van Helchteren, maar ook al 

vlug een kwb-afdeling van Larum Geel. Deze hulp gebeurde onder vele 

vormen. De kwb-ers van Larum  kwamen in contact met een dorpje …  Er werd 

begonnen met een stratenloop in het dorp. Met veel succes: zowat iedereen liep 

mee.  Met veel haken en ogen ontstond  een organiserend comité en van dit 

kwam er een kwb… Ondertussen zijn er al verschillende kwb- en kav-groepen 

in Roemenië. Deze zomer zal er een (eerste) opleiding doorgaan voor 

bestuursleden. Zo deint dit verhaal verder uit.        
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OEF !!! HET ZIT ER WEER OP 
Na weer een jaartje werken kijken we weer met verlangen uit naar de verdiende 

vakantie.  

Juli en augustus blijven in ons landje de topmaanden om vakantie te vieren. Met 

heel het gezinnetje naar zee, de Ardennen, het verre zuiden of misschien wel in 

onze eigen provincie, keuze genoeg. Voor de gepensioneerden, al iets oudere 

KWB ers onder ons, is het iets gemakkelijker, zij zijn niet echt gebonden aan de 

twee vakantiemaanden.  Het probleem bij hen is meer om de nodige vrije tijd te 

vinden, want dat hebben ze naar het schijnt allemaal veel te weinig! 

De bedoeling is dat we binnen enkele maanden uitgerust en vol met goede 

moed  aan het nieuwe school-werkjaar kunnen beginnen. Het zal nodig zijn, 

met een heel team enthoesiastelingen zijn we er weer in geslaagd om tijdens 

onze planningsvergadering een goed gevuld en gevarieerd programma voor 

volgend werkjaar samen te stellen. Voor iedereen wat wils dus.  

Toch nog eventjes terug in de tijd. Ons huidig  programma is nog niet helemaal 

afgewerkt. Op vrijdag  8 juli hebben we onze 30 + Hot summer party. Onze 4
e
 

party steekt dit jaar in een ander kleedje, het dorpsplein werd ingeruild voor het 

Kuipershof. Het vele werk en enkele klachten over nachtlawaai noopten ons tot 

deze beslissing. De nodige voorbereidende arbeid is 

verricht en het beloofd  weer een knalparty te 

worden, zeker niet te missen. Vergeet ook onze 

fietsfotozoektocht niet, ieder jaar opnieuw ontdek je 

fijne plekjes om te fietsen gecombineerd met wat 

eten en drinken op een of ander rustig terrasje. Je zal 

er beslist nog andere KWB ers tegenkomen, dus 

zeker doen! 

Voor al de thuisblijvers en voor iedereen die het 

terrasje wat verder gaat zoeken wens ik, namens 

mijzelf en het voltallig bestuur, een prettig en 

aangenaam verlof toe. 

Ro main 
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Met z’n 31 op stap naar Ertvelde 
Het beloofde een schitterende dag te worden op 21 mei. De weergoden 

voorspelden een mooie warme dag en je kon ‘s morgens al zien dat ze weer 

gelijk hadden. Met een paar minuutjes vertraging vertrokken we dan richting 

Ertvelde, met in de bus ook aanwezig onze voorzitter, voor een keertje niet met 

vakantie! 

Rond kwart voor tien kwamen we dan toe op onze bestemming, en de leden van 

de plaatselijke KWB stonden ons al op te wachten in uniform nog wel, in hun 

eigen lokaal mét toog! Een lekkere tas koffie en een portie plaatselijke vlaai en 

cake werd ons vervolgens aangeboden. Het bleek een portie om U tegen te 

zeggen, wat de grootste hongerlijders zelfs op andere gedachten kon brengen, 

en ’t was bovendien nog lekker ook!! De voorzitter las ondertussen een 

welkomstwoordje voor en bracht ons verder op de hoogte wat de rest van de 

dag nog allemaal op het programma stond. 

Na de ontvangst stapten we terug op de bus, met vrouwelijke chauffeur 

(chauffeuse ?!) nota bene, die ons een beetje verder af zette aan de Stoepekapel.   

Rondom de bedevaartkapel van 

"Onze-Lieve-Vrouw van 

Stoepe"- omgeven door groen en 

bomen - bevindt zich een 

ommegang met vijftien 

kapelletjes met de mysteries van 

Onze-Lieve-Vrouw, geschonken 

na een miraculeuze genezing 

door de heer J. Van Kerckvoorde 

in 1731. In één van de kapelletjes 

van de kruisweg werd een obus 

uit de Eerste Wereldoorlog 

ingemetseld. De oudste vermelding van het bedevaartkerkje, dat in 1677 en 

1774 werd vergroot, dateert van 1457. Dit geheel ligt ten noorden van de 

deelgemeente Ertvelde, aan de grens met Assenede. In de 19de eeuw werd ze 

terug vernieuwd. Het 18de eeuwse beschermde orgel werd in 1961 

gerestaureerd.  Op het ogenblik dat wij dit oord met ons bezoek vereerden was 

er een communieviering aan de gang, of plechtige, ik zou ’t niet weten. 

-4- 

Voor het vervolg van het programma wandelden we eerst door de prachtige 

natuur en vervolgens door een wijk vol met nieuwbouw tot aan de molensite J. 



Van Holle, een unieke combinatie van een stenen korenwindmolen en een 

rosmolen, beiden nog in werking. 

Deze  korenwindmolen is 

thans geklasseerd. In 1953 

kwam deze molen volledig 

in handen van de huidige 

erfgenaam-uitbater, de heer 

Cyriel Neyt. Na een 

rondleiding in beide molens, 

met deskundige uitleg van de 

eigenaar, konden we ter 

plaatse ook nog proeven van 

het plaatselijke streekbier, 

gebrouwen van speltmeel. 

Natuurlijk konden wij niet nalaten om over te gaan tot een grondige studie van 

dit toch wel te drinken vocht.  

We wandelden van de molensite terug naar het plaatselijke KWB-lokaal, 

waarbij we onderweg een café, een sacochen winkel en zowaar een monument  

van onze Eddy passeerden. Vervolgens konden we naar believen genieten van 

een broodmaaltijd.  

Om 13.30 uur vertrokken we met de bus voor een rit langs de kanaalzone tot het 

sluizencomplex in Terneuzen. 

Het sluizencomplex Terneuzen of Zeesluizen in de Nederlandse stad Terneuzen 

vormen een sluizencomplex dat vanuit de Westerschelde toegang verleent tot 

het Kanaal Gent-Terneuzen en daarmee tot de haven van Gent. 

Het complex bestaat uit drie sluizen. De oudste, Middensluis geheten, is in 1910 

geopend, heeft een lengte van 110 meter en een breedte van 18 meter. Ze werd 

in 1986 gerenoveerd. 

Op het einde van de jaren '60 van de 20e eeuw vonden er omvangrijke werken 

plaats die in 1968 resulteerden in de opening van twee nieuwe sluizen, en wel: 

De Oostsluis of binnenvaartsluis, welke een lengte heeft van 280 meter en een 

breedte van 23 meter. 
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De Westsluis of zeesluis, welke een lengte heeft van 290 meter en een breedte 

van 40 meter. Ze is geschikt voor zeeschepen met een diepgang tot 12,5 meter 

en een laadvermogen van 83.000 ton. Bij deze sluis zijn voorzieningen 

aangebracht om te voorkomen dat zout water het kanaal binnendringt. 

In december 2008 werd bekendgemaakt dat een nieuwe sluis voor schepen tot 

100.000 ton zal worden gebouwd op het sluizenterrein ten oosten van de 

zeesluis. De reeds bestaande sluizen zullen daarbij gehandhaafd blijven. 

Per jaar worden de sluizen gepasseerd door ongeveer 10.000 zeeschepen, ruim 

50.000 binnenvaartschepen, en een 3.000-tal pleziervaartuigen. 

Op de terugweg richting Ertvelde passeerden we ook nog langs het grensstadje 

Philippine, ook wel gekend als mosselstad. Tijdens het mosselseizoen krioelt 

het hier van de, vooral Belgische mensen, die hier van een portie mosselen 

komen genieten. 

Terug toegekomen in Ertvelde waren we een beetje te vroeg om ons naar de 

brouwerij te begeven, maar geen nood, de frigo’s in het plaatselijke KWB-

lokaal staken boordevol, dus dorst hebben we niet moeten lijden! 

Om 15.00 uur werden we dan 

verwacht in de plaatselijke 

brouwerij: Brouwerij Van 

Steenberge,  ook bekend als 

brouwerij Bios, de enige nog 

actieve brouwerij in het 

Meetjesland. Gedurende iets 

meer dan een uur, kregen we 

een volledige rondleiding in de 

brouwerij door een zeer 

bekwaam iemand . Maar het moment suprême kwam nadien toen we in 

plaatselijke bar, naar believen, mochten proeven van: Augustijn Blond (7,5%), 

Augustijn Donker (7%), Augustijn Grand Cru (9%), Gulden Draak (10,5%) en 

tot slot nog Piraat (10,5%). WAAR WAS DA FEESTJE?? 

Rond de klok van 18.00 uur moesten we onder lichte dwang worden verwijderd 

uit de bar, want een heerlijke barbecue stond op ons te wachten, inclusief nog 

twee drankbonnen! Het kon echt niet op die dag! 

 

Ludo 
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stookolie 26 september 2011 
Op onze site www.kwbheusden.be ga je de link vinden : online bestellen 

stookolie. 

Vul het formulier volledig in. 

Na het verzenden scroll je naar boven en daar krijg je 

een bevestiging van je bestelling.  

Een snelle en gemakkelijke manier van bestellen !!! 

Je kan natuurlijk ook nog gewoon bestellen via ons 

klassiek inschrijfstrookje. Uiterlijk bestellen tot  

maandag 26 september 2011 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  25 sept  ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 26 sept ) 

          volgende samenaankoop : 12 dec 2011 

 

 

 

PC KWB     

 

Het voorbije werkjaar hebben we jullie via deze rubriek tips willen meegeven 

i.v.m. free-ware. Deze software biedt meestal een waardig alternatief voor de 

doorgaans  te duur verkochte software paketten. 

Hopelijk hebben jullie een en ander kunnen gebruiken. 

Volgend werkjaar willen we sporadisch nog wel eens een nieuw pakket 

voorstellen. 

Ideeën, vragen en suggesties hier rond zijn 

altijd welkom bij mij : 

jan@kwbheusden.be. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
- Henri Vogels, Schaapsweg  

 

 
 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Niemand zou zich ooit moeten schamen om toe te geven 

dat hij ongelijk had.Het houdt slechts in dat hij , met andere 

woorden, zegt dat hij vandaag wijzer is dan gisteren 
       Jonathan Swift 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

12 augustus bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 

reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 
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