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

We maken er weer een fijne kwb-dag van. 

Het programma: 

7.30 uur Stipt vertrekken op Boudewijnplein. 

9.30 uur Verwelkoming en aanbieden koffie + 

koffiekoek(en)/rozijnenbrood. 

10.30 uur Wandeling langs Hendrik Baelskaai naar vuurtoren Lange 

Nele en oostelijke strekdam in zee. Terug via dijk naar Fort 

Napoleon. 

12.00 uur Aankomst in zaal 

Vuurtoren voor aperitief 

+ bbq met pasta, groenten 

en brood (3 stukken vlees 

voor volwassenen, 2 

stukken voor kinderen tot en met 12 jaar) 

15.00 uur Spuikomwandeling (geschiedkundige uitleg + fauna en 

flora) +/- 3.5 km 

16.00 uur Koffietime of andere drank + start orkestje  

17.30 uur Boterham met vis 

19.00 uur Vertrek naar Heusden 

 

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

Jos Moons 011/43.11.67 of 0473/62.05.44. 

Betaald is ingeschreven. 
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KERMISBARBECUE op zat 24 juni vanaf 17u00 
 

Met geefcafé                   Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16 
 

 
We sluiten ons jubileumjaar symbolisch af met onze wereldberoemde  

barbecue op de speelplaats onder de grote overkapping. 

Het is een druk werkjaar geweest. Toch gaan we er nog eens een lap 

op geven en een ruim en gevarieerd buffet aanbieden. 

 

Dit jaar is er ook een dessert voorzien. Je mag 1 keer passeren langs 

ons ruime aanbod … 
  

 
 

- Op inschrijvingskaart invullen met hoeveel personen je komt.  

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

saladbar à volonté.  

- Je kiest ook nog je stuk(ken) vlees  

- 1 dessert naar keuze 
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Ingevulde kaart af geven vóór 18 juni:  

 

Stefan Aerts, Noordberm 4                011-431254 

Danny Reynders, Merelstraat 46       011-427235 

Jan Aerts, M Van Melbeekstraat 7    011-431095 

 

Extra kaarten vind je bij deze drie gezinnen of bij enkele winkels. 

 

NIEUW    weggeefkaffee tijdens de kwb-kermisbarbecue  

Mijn grootvader had in zijn kelder een fietsband hangen. Deze was net 

niet helemaal versleten. Op de vraag waarom hij deze bewaarde, 

antwoordde hij steevast: het moest maar weer eens oorlog worden…  

Vandaag leven we in een andere maatschappij. We kopen allerhande 

zaken aan, die we een tijd later niet meer gebruiken, dikwijls om van 

zeer diverse redenen: uit de mode, de kinderen zijn te oud geworden, 

we hebben hetzelfde van een vriend gekregen enz… Daar sta je dan 

met je spullen die nog goed zijn, maar zelf niet meer gebruikt. Waar 

ermee naartoe? Bikkelhard: de vuilbak in of naar het containerpark. 

Softer: naar de kringloopwinkel ermee. Of excellent: naar het 

ruilkaffee. Joux spul komt er terecht, gratis en voor niks. En een ander 

mag het meenemen, omdat hij of zij het best kan gebruiken… 

Zo’n ruilkaffee wil kwb opzetten, zaterdag 24 juni tijdens de jaarlijkse 

kermisbarbecue. Heb je thuis spullen op overschot? Breng deze naar 

Louis Vanderstraten, Bergstraat 11, of bel naar Louis: 0472 399 336. 

En vergeet niet te komen kijken! 

 

Prijsuitreiking wandelzoektocht 17 juni 19 uur 

Iedereen is welkom op de prijsuitreiking van onze 

foto-wandelzoektocht. 

Afspraak op zaterdag 17 juni om 19 uur in de kleine 

feestzaal van de Kring 
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Wipschieten vrijdag 28 juli 18u30  

 

Een traditie. Voor wie op een 

zomeravond eens wil ûchteren. 

Initiatie wipschieten met een 

beginnersspelleke en een beker!  

Ook onze viking kubb spellen zijn 

aanwezig en de toog is geopend. 

Dit alles dankzij de OLV Schuttersgilde Schaapsweg.  

Blote voetenpad 5 augustus 

Ook in de zomermaanden zit de kwb niet stil. 

Op woensdag 5 augustus kunnen liefhebbers het voetenpad in 

Zutendaal bewandelen. 

Meer info en inschrijvingen bij Romain 

Beerten.  

 

 

 

 

 

Natuurloop 2 September 
 

Op zaterdag 2 september komen de lopers 

in Heusden weer in actie.  

De tweede natuurloop zal dit jaar opnieuw 

vooraf gegaan worden met een kinderloop 

rond het Kuipershof.  

Meer info volgt 
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 Mirakelspel Viversel 11 augustus 
In Viversel wordt er opnieuw een 

mirakelspel opgevoerd. 

Wij hebben kaarten in voorverkoop 

kunnen krijgen voor 

vrijdag 11 augustus. 

Je kan kaarten verkrijgen tegen 15 euro 

bij Alain Jans, alainkwb@gmail.com of via de website Jef Bams, 

www.kwbheusdencentrum.org 
 
 

Fiets foto zoektocht 2017. 
 
Alle foto’s van deel 1 staan in volgorde vanaf het startpunt. Dus foto 1 
is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de volgende enz…. 
Bij elke vindplaats van deel 1 hoort er een andere foto van deel 2. Deze 
(van deel 2) staan uiteraard niet in volgorde.  Op een afstand van max 
25m van de positie op straat moet je nu beginnen te zoeken.  Mogelijk 
moet je een beetje terug of wat verder.  Als er een zijstraat is kan zelfs 
daar nog iets te vinden zijn, achterzijde van bv kapelletjes moeten ook 
bekeken worden… deze foto’s zijn niet altijd van op straat zichtbaar. 
Privé domein wordt echter niet betreden. 
DE 25 METER IS WEL IN VOGELVLUCHT!!!  
Het voordeel van deze formule bestaat erin dat je niet meer verplicht 
bent om de hele ronde opnieuw te doen als je een bepaalde foto niet 
gevonden hebt.  Heb je bv foto 11 niet dan begin je gewoon vanaf 
plaats nr 10 tot je aan foto 12 bent gearriveerd. Daar tussen moet de 11 
te vinden zijn. De prijs blijft hetzelfde als de laatste jaren nl 2,5 euro 
en ook de verkoopplaatsen zijn zoals steeds bij: 

Café De Kring  G.Gezellelaan  

Klaus Neumann   Mispad 10 

Ludo Deleux  Koerselsebaan 148 

Michel Truyers  Schootstraat 172 

Stefan Aerts   Noordberm 4 

 

mailto:alainkwb@gmail.com
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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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 

Em ail: info@comfortheating.be 

 
 

Eetdag  bedankt. 
 

Bedankt brankardiers voor de afwas. 

Bedankt KVLV voor de tafelversiering en het cadeautje voor de 

moeders. 

Bedankt aan de mensen die zijn komen eten. 

Bedankt voor het drukwerk. 

Bedankt voor het klaar zetten en inrichten van het Kuipershof op 

zaterdag. 

Bedankt aan de kookploeg op zaterdag en 

zondag. 

Bedankt aan de opruimers na 15 uur. 

Bedankt aan de mensen achter de toog. 

Bedankt aan de mensen aan de inkom. 

Bedankt aan de opdieners. 

Bedankt aan allen die we vergeten zijn. 

 

 

 

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- Zus van Raymond Claes, Sportalaan. 

Nieuwe leden 

- Katrien Moons, Kooidries. 
- Geert Vos, Halveld . 
- Koen Ceyssens, Genk. 

 
 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Eén woord is soms voldoende om het geluk van een mens te 

maken of te breken. 
 Sophocles 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

16 juni bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/46.62.47 , e-mail : janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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