
 

maandblad 

kwb heusden-

centrum 

leeft 

 

 

Jaargang 37  nr.9  mei 2012 

          http://www.kwbheusden.be 

 
 
 
organiseert haar kermisbarbecue 

IEDEREEN  

IS WELKOM 

 

zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur 
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 

 

 

 

De BBQ is weer een mooie afsluiter van het voorbije KWB-werkjaar. We 

organiseren de BBQ in misschien wel het drukste weekend van het jaar: 

kermis, wielerwedstrijd Ward Van Ende met zijn talloze randactiviteiten, 

jaarmarkt, eucharistieviering aan de Sint-Janskapel, schoolrapporten, start 

KWB-fietszoektocht … 

 

Te druk om zelf te koke? Dus waarom de BBQ niet even inplannen in je 

agenda??! 

In de Leeft vind je 2 inschrijfkaarten die je voor jezelf kan gebruiken en/of 

waarmee je iemand  kan plezieren. 

Je vindt ook inschrijfkaarten in enkele winkels. 

-1- 



Bij het verdelen van inschrijfkaarten via winkels hopen we  mensen te bereiken 

die geïnteresseerd zijn in de KWB/barbecue maar die eigenlijk nooit aan een 

kaart geraakten omdat ze geen KWB-Leeft ontvingen. 

Wie minder mobiel is ( = heeft parkeerkaart) mag de auto op de speelplaats 

zetten. 

 

Hoe inschrijven:  
 

- Op het inschrijvingsblad moet je invullen met hoeveel personen je 

komt.  

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

- Je kiest ook nog je stuk(ken) vlees  

 

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

aantal ingeschreven personen zijn. 

 

Het vlees is vanaf dit jaar een heel stuk goedkoper! Dus waarom geen 2 of 3 

stukken nemen ?!  

 

 

Wil je graag met de hele stamboom, straat, vereniging, wijk samen zitten, dan 

mag je ons contacteren om hierover concrete afspraken te maken. Eventueel al 

om 16u30, gereserveerde tafel en zo verder … 

 
Ingevulde kaart afgeven vóór 19 juni: 

 

Stefan Aerts, Noordberm 4, Heusden,              011-431254 

Danny Reynders, Merelstraat 46, Heusden,      011-427235 

            Jan Aerts, M Van Melbeekstraat 7, Heusden           011-431095 
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Wandel-foto-zoektocht 
 

Vanaf 1 april tot en met 10 juni kunnen jullie deelnemen aan de wandel-foto-

zoektocht. 

Dit jaar een heel andere opgave. 

Het traject gaat vanaf de rotonde aan Suska Berg tot en met garage Bosmans 

aan de brug.  Jullie hoeven enkel over te steken op deze 2 

plaatsen.  Je kan dus vertrekken waar je wil, maar wees 

voorzichtig bij het oversteken. 

 

In deel 1 staan foto’s met een detail van de naam van een 

handelszaak, school of bedrijf en in deel 2 een detail wat bij deze 

handelszaak, school of bedrijf hoort.  Aan jullie om de juiste 2 

foto’s samen te zetten.  In elk deel staan echter niet evenveel 

foto’s. 

 

 

Prijsuitreiking : 30 juni om 19u30 in de Kring.   

Eventuele winnaars moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. 

 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2,50 : 

- Café De Kring 

- Truyers Michel – Schootstraat 172  

- 3550 Heusden-Zolder 

- Jans Gilbert – Garenstraat 36  

- 3550 Heusden-Zolder 

 

Veel wandel- en zoekplezier. 
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Planningsvergadering:  

ook uw stem is waardevol voor ons!  

 

Zonder te stoefen, mogen we zeggen dat onze kwb elk jaar een ruim aanbod van 

activiteiten heeft. Dit komt er echter niet vanzelf. Elk jaar spenderen we flink 

wat tijd aan de voorbereiding van een nieuw programma. Naast de gewone 

werking willen we volgend werkjaar vooral aandacht besteden aan een aanbod 

voor en door jongeren (min 40-ers en hun gezinnen). Wie wil komen 

meedenken en/of goeie ideeën heeft, is welkom. We starten de vergadering met 

een hartelijk ontbijt. Ondertussen evalueren we het voorbije jaar even. En 

daarna… maken we plannen jongens! 

zondag 3 juni 9.00-12.00 in de Kring  

Zeg niet te gauw: niets voor mij. Iedereen heeft wel ideeën. Kan je echter niet 

aanwezig zijn, doe dan ons en uzelf een plezier en zend een mailtje of doe een 

telefoontje naar onze voorzitter Romain Beerten. We houden rekening met ieder 

idee.  romain@kwbheusden.be of 011 420702    
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Woensdag 16 mei SCHREMKESCHIETEN K.W.B. 

 
Plaats: lagere school “De Springplank” Kapelstraat 
 
Inschrijvingen vanaf 17u30, men kan ook vooraf inschrijven  
 
Wedstrijden beginnen om 18u30. 
 
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men terplaatse kan samenstellen. 
 
Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654 
 
 

PS. dit is de dag voor Hemelvaart 
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LEDEN SERVICE KWB HEUSDEN 

“SAMEN KUNNEN WE MEEER” 

Uitlenen van feestamaterialen aan kwb leden 

 

 

 

 

Schade/tekortenvergoeding: 

• bain-marie: berekend op basis van herstelbestek 

• party tent: berekend op basis van herstelbestek 

• porselein: € 2/stuk 

• bestek: € 0,5/stuk bestek 

• Perculator: vergoeden van schade op basis van herstelbestek 
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Verhuurprijzen materialen KWB Heusden 

Stuks Materiaal Prijs/stuk Waar

borg 

1  Grote bain-marie € 20/st. € 10 

1  Kleine bain-marie € 7/st. € 10 

2  Party tent € 20/st € 10 

8  

 
 

 

 

 

1 set 

bevat 

20 stuks 

van elk 

Besteksets 

• Diep bord 

• Plat bord 

• Vork 

• Mes 

• Lepel 

• Koffielepel 

 

 

 

  € 7/set 

 

 

 

€ 10 

5 st. 20 tassen + ondertas € 2/set € 10 

1 st. Perculator (± 90 tassen) € 5/st € 10 



Uitleenvoorwaarden: 

• uitsluitend aan KWB leden van Heusden-Centrum voor persoonlijk gebruik 

• gebruik voor KWB activiteiten heeft absolute voorrang op privé ontlening 

• ontlener draagt als een goede huisvader zorg voor het geleende materiaal 

• voor elke ontlening wordt een ontleenformulier in tweevoud ingevuld, pas 

dan is de leenafspraak geldig 

• het bestek wordt enkel in volledige sets uitgeleend 

• het eet materiaal dient afgehaald en terug gebracht volgens afspraak met de 

verantwoordelijke 

• het eet materiaal wordt in propere, degelijk afgewassen staat terug gebracht 

• de huurprijs + waarborg wordt betaald bij afhaling van de goederen 

• de waarborg wordt bij een inlevering zonder schade of tekorten terug betaald 

• de ontlener verbindt zich ertoe de gemaakte brokken en tekorten te 

vergoeden zoals hierboven aangegeven 

• de tenten worden enkel verhuurd voor opbouw in Heusden 

• de geleden schade aan de tenten wordt hersteld en dient betaald door de 

ontlener op basis van een herstelbestek 

• de ontlener dient zich aan een reglement bijbehorend bij de tenten te houden 

(wordt meegegeven bij ontlening) 

 

Inlichtingen: 

 Moons Jos 

 Kruiskapelstraat 10 

 Heusden-Zolder 

 011/43 11 67 
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Wist je dat?  

Atelier Idee, de nieuwe 

Geschenkwinkel van  

’t Weyerke in de Kleuterweg in 

Heusden,  

ook voor Oxfam en PIC gaat?  
 

 

 

 

De winkel heeft een buitengewoon 

aanbod van geschenkartikelen, 

voor ieder wat wils: 
 

-

originele cadeaus  (juwelen, wenskaarten, kaarsen, geschenkmanden…), 

handgemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. 

-een heerlijk assortiment  eerlijke Oxfamproducten (wijn, koffie, 

chocolade, fruitsappen, honing…)  
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-en leuk om te geven of te krijgen: de geschenkartikelen (ook voor 

kinderen) van het PIC of Pastoraal InformatieCentrum (kleurpotloden, 

bekers met spreuken en tekstjes, dichtbundels, …).  

-bijzondere aandacht voor geschenken op maat: u vertelt ons wat u wil 

en wij maken werk van uw idee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Idee zoekt nog vrijwilligers! 
Zin en tijd om met ons mee te werken?   

Zin en tijd om de winkel op zaterdag  

enkele uren open te houden?  

Neem gerust contact met ons op of kom eens langs:  

 

Atelier idee  

Kleuterweg 18/1 

3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011/403977 

idee@wey.stijn.be - www.stijn.be 

Of contacteer  Inge De Geyter of Linda Roosen  

via ’t Weyerke in Zolder: tel. 011/539570. Tot binnenkort!  
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Het Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum v.z.w. uit Heusden - Zolder is al 
meer dan 25 jaar actief en is op die tijd uitgegroeid tot één van de 
grootste en meest professionele opvangcentra voor in noodverkerende 
wilde dieren in België en buurlanden.  

Deze dieren worden opgevangen met de bedoeling deze na 
behandeling en revalidatie terug in een geschikt biotoop vrij te laten. 

Het centrum is 24 uur/dag - 7 dagen/week 
actief met de opvang van in noodverkerende 
wilde dieren in een reguliere werkingssector 
van 3 provincies (heel Limburg, Antwerpen en 
Brabant). 
 
Op donderdag 17 mei 2012 (Onze Heer 
Hemelvaartsdag) kunnen kinderen, samen 
met hun ouders, ontdekken hoe deze gewonde 

wilde dieren worden opgevangen en verzorgd. Een begeleider zal 
gedurende een anderhalf uur al de nodige uitleg geven over het 
centrum. 
We komen samen om 14uur in het Vogel- & 
Zoogdierenopvangcentrum, Straboekweg 32, 
3550 Heusden-Zolder. 
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Standhouders gezocht voor de 5de GROTE 

ROMMELMARKT 

 

TE HEUSDEN 

ZONDAG 8 JULI 2012 VAN 10 TOT 17 UUR 

 

Waar?: O.L.Vrouwschuttersgilde, Schaapsweg 81 te 3550 Heusden-Zolder 

(naast feestzaal Stefan & Ann) op ons terrein (160 x 70m) achter de gilde 

 
Info en inschrijven: 0473/269 685 of 011/43 15 06 of iedere vrijdag in de 
gildezaal tss 19 en 21u 
 
Het standgeld bedraagt 1 euro per lopende meter (auto kan bij de stand 
staan) 
 
Opbouw van de standen vanaf 8 uur. 
 
Belangrijk!!! 
Inwoners van de Heusdense Voort GRATIS standplaats mits reservering in de 

gildezaal (iedere vrijdag tss 19 en 21u) 

 
De standhouders dienen zich te schikken naar de vigerende 
reglementen op de organisatie van rommelmarkten. 
Organisatie: K. O. L. Vrouwschuttersgilde 
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Agenda mei- juni 

 

 

16 mei  Schremke schieten 

 

17 mei  Bezoek Vogelasiel 

 

18-19 mei Weekend Bologne-sur-Mer 

 

28 mei  Samenaankoop stookolie 

 

2 juni  Bezoek aan kwb Dendermonde 

 

3 juni  Planningsvergadering 

 

14 juni  Uitleg ivm wandelen onder satellieten 

 

17 juni  Wandelen onder satellieten (GPS) 

 

23 juni  Kermisbarbecue 

 

23 juni  Start fiets-foto-zoektocht 
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Wandelen onder satellieten. 
Op zondag 17 juni gaan we een wandeling doen met behulp van een GPS. Het 

is de bedoeling om in groepjes van 4 personen te wandelen, met meer mag ook, 

maar iedereen zal wel eens met zo een wandel GPS willen werken. De tocht is 

ongeveer 5 km lang en gaat door in Heusden centrum. 

 

Bij de start wordt per groep een woordje uitleg van de werkwijze gegeven. Elk 

groepje krijgt een ander vertrekpunt toegewezen maar iedereen maakt dezelfde 

tour. Onderweg zijn er enkele zoekopdrachten. De 

oplossingen van zo’n zoekopdracht dienen om de 

volgende posities in je GPS in te brengen.  De 

opdracht kan een eenvoudige berekening zijn; 

omzetten van het alfabet in cijfers, foto’s vinden…  Als 

je onderweg problemen ondervindt kan je steeds 

met een gsm iemand oproepen voor meer 

duidelijkheid.  

Je kan vertrekken tussen 13.30 en 15.00 aan café 

Slekkenhof, Koerselse baan. 

Om de huur van de GPS te kunnen bekostigen 

vragen we 2 euro per groep. 

Aangezien we slechts 8 gps’sen kunnen bekomen 

moet je je wel op voorhand inschrijven bij  

Klaus Neumann Mispad 10 tel 0486 142790 
 

 

Op donderdag 14 juni kan je om 20uur terecht in 

de  Kring voor een algemene uitleg over deze 

vorm van GPS wandelen. 

Zeker doen als je op zondag 17 juni wil 

deelnemen. 
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Voetbalterrein 

     ‘SK Heusden 06’ 
aan de Noordberm te Heusden 

 

 

 

 

                       Aftrap om 18 u 

  Met doorlopend REUZEtombola 

 
                       Aftrap om 14 u 

    Met doorlopend REUZEtombola en 

kinderanimatie 

 

Supporters allen op post!!!! 
Inlichtingen: 
Sylvain Schraeyen, M.Scheperslaan 81, 3550 Heusden-Zolder,    tel. 011/537307 

Jos Moons, Kruiskapelstraat 10, 3550 Heusden-Zolder, 011/43 11 67 

Ver.uitgever: Mijnwerkers-Brancardiers Heusden 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- schoonzus van Rosa Vogels, G.Gezellelaan tevens  schoonzus van 

Leonarda Baers, Processieweg,  

 

Stookolie 28 mei 2012 
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 kunt natuurlijk ook nog gewoon bestellen via ons 

klassiek inschrijfstrookje. Uiterlijk bestellen tot  

maandag 28 mei 2012 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  27 mei ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 28 mei ) 

          Volgende samenaankoop : 24 sept. 2012 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. 

Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je 

gedachten te veranderen. 
       Zig Ziglar 

 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

18 mei bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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