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Elk jaar brengt de Geschied- en Heemkundige Kring van Heusden een 

boek uit. Ook hebben ze een tentoonstelling met foto’s uit het boek in 

groter formaat. 

Het eerste thema is het bezoek van kardinaal Cardijn aan Heusden. Op 

Het was immers op 11 juni 1967 dat er in Heusden een 

indrukwekkend ACW - jubileumfeest gehouden werd in aanwezigheid 
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van kardinaal Cardijn en minister Bertrand. De KAJ bestond toen 35 

jaar, KWB 25 jaar, KAV 20 jaar en de VKAJ 10 jaar. Dit was een 

historisch bezoek want waarschijnlijk is dit het laatst bezoek geweest 

dat de kardinaal aflegde. Hij overleed anderhalve maand later, in 

Leuven op 24 juli 1967. 

Het 2de thema is het 100 jarig bestaan van de KVLV. Opgericht uit 

noodzaak om te toenmalige vrouwen meer uitleg en lessen te geven 

over veeteelt, zuivel en tuinbouw, koken en naaien, opvoeding van 

kinderen, hygiëne en ziekenzorg. 

Het laatste en voor ons het voornaamste gegeven is 75 jaar KWB. Ook 

hier vind je een korte uitleg over het ontstaan, de werking en een kort 

overzicht van de vele aspecten van onze werking. Uiteraard zijn in dit 

gedeelte van het jaarboek veel foto’s van vroeger tot nu. 

 

Het boek kan je kopen tijdens de tentoonstelling welke doorgaat in 

wooncentrum Hof Ter Bloemen.  

Te bezoeken van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 12 november 

en is elke namiddag te bezichtigen.  

 

Ook na de tentoonstelling nog te verkrijgen in de dagbladhandels van 

Vera en ’t Punteke, drankenhal Hauweycken en Spar Aerts.  

Het boek kost € 15,00 en is eventueel te bestellen door een 

overschrijving op rek BE45 7351 1616 8589. 
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KOOKLESSEN 
 

In november starten de kooklessen voor dames en heren. 

De kooklessen gaan door in de keuken van het Kuipershof. 

De heren koken telkens op dinsdag 19 uur: 7 november, 12 december,  

9 januari,  6 maart, en 24 april. 

De dames koken op woensdag 19 uur: 8 november, 13 december,  

10 januari, 7 maart, en 25 april. 

 Inlichtingen en inschrijven  bij Stefan Aerts 0474/35.43.21 De 

plaatsen zijn beperkt. 
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Samenaankoop onderhoud ketels en 

schoorstenen 
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 

   Email: info@comfortheating.be 

Via bijgevoegd inschrijfstrookje kan je inschrijven voor de 

samenaankoop van oktober uiterste inschrijfdatum  

dinsdag 31 oktober. 

 

Kwb geestig leuk 25 oktober 

  

Kom mee pompoenen snijden voor een supergriezelige 

Halloweentocht. We leren je een aantal technieken om van jouw 

pompoen de knapste te maken! 

We beginnen om 14 uur in de hobbyzaal van de Kring. 

Gelieve je kind te vergezellen met een ouder of grootouder. 

Meer info op onze website : www.kwbheusdencentrum.org 

Zie bijgevoegd inschrijfstrookje. 
 

  

http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be


-5- 
 

Nieuw : samenaankoop bloempotten Allerheilingen 

 

 

Je kan dit jaar bloempotten voor Allerheiligen aankopen met 10 % 

korting. 

Je kan hiervoor terecht bij Tuincentrum Maris in de Schootstraat en op 

vertoon van je kwb-lidkaart. 

Opgelet, deze korting geldt alleen voor potten die afgehaald worden 

in het tuincentrum niet voor de potten die verkocht worden aan het 

kerkhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  11 november 2017 KWB filmnamiddag in de 

Roxy Koersel. 

 

Dit jaar is de filmnamiddag in samenwerking met KWB Koersel. 

Hopelijk kunnen we weer enkele mooie filmen gaan bekijken. 

Na de film is het ook weer onze traditionele tombola. 

Meer informatie in onze leeft van november en op onze website 

www.kwbheusdencentrum.org. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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SAMENAANKOOP AARDAPPELEN, APPELS en 

WORTELEN 

 

Voor de aardappelen zal er keuze zijn tussen bintjes en anabelle 

(leverancier Coengrachts uit Riemst). Voor de appelen kan je kiezen 

uit drie soorten: Jonagold, Jonagored en Boskoop (leverancier 

Vanvinckenroye uit Tongeren). 

Ook zullen er wortelen aangeboden worden. 

Op zaterdag 28 oktober zal de levering gebeuren. Inschrijven kan je 

door de briefjes binnen te brengen met het gepaste geld, ten laatste 

zaterdag 21 oktober.  

De afhaling zal gebeuren op de speelplaats van de lagere school in de 

Brugstraat. 

Onze tweede en meer uitgebreide samenaankoop zal in januari 

doorgaan. 

 

 

 

 

 

  



-7- 
 

Fiets foto zoektocht. 
 

Prijsuitreiking is vrijdag 6 oktober, 20 uur in de kleine feestzaal van 

De Kring. 

Gelieve de ingevulde formulieren ten laatste op zaterdag 1 oktober 

binnen te brengen bij Klaus Neumann, Mispad 10 

 

 

Fotokijkdag wandelweekend 
 

Op zondag 5 november kan je om 19.00 uu6 terecht in de kleine 

feestzaal van de Kring voor de fotokijkdag van het voorbije 

wandelweekend.  Iedereen is welkom…. 
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Opruimen stookolietanks inschr. tot 31 oktober 
 

Beste kwb er, 

    

Ieder jaar in oktober geven we onze leden de kans om aan een voordelige 

prijs hun stookolietank te laten opvullen of verwijderen. 

In het verleden was het steeds de firma Bollen Peeters uit Lommel  

die ons de beste prijs bezorgde en voor ons de samenaankoop verzorgde. 

Dit jaar hebben we ook een gunstig aanbod gekregen van de firma  

All-in tank service uit Geel. 

Het blijkt echter dat beide firma's zeer competitief zijn.  

De ene is beterkoop in het opvullen,  

de andere is dan weer beterkoop in het verwijderen.  

Daarom willen wij u zelf de firma laten  

kiezen die voor u het best geschikt is. 

Kies in het inschrijvingsstrookje hieronder wat voor u van toepassing  

is en bezorg het terug aan ons. Nadien krijg je een officiëel  

inschrijvingsformulier van de gekozen tankgrootte en firma. 

OPGELET:     
Voor wie nog slib en stookolie in zijn tank heeft zitten kost het meer  

per extra liter  vanaf: 

  

Bollen Peeters :  meer dan 300 liter = 0.25 €/liter excl.btw 

All-in tank service :  meer dan 600 liter = 0.12 €/liter excl.btw      

    

Voor extra onvoorziene werken vragen beide firma's 45€/manuur 

Bij het verwijderen van de tank vragen beide firma's voor het leveren  

van grond voor het opvullen van het gat 100 euro 

Als de oorzaak voor het verwijderen van de tank betrekking heeft met de aanschaf van een 

nieuw verwarmingstoestel kan dit betekenen dat je een gunstiger btw tarief kan genieten. 

Bevraag je bij de gekozen firma 
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KWB overdag. 
 

We starten in november voor de 30ste keer weer met KWB overdag. 

De eerste donderdag van november om 9 uur komen we samen in de 

feestzaal van de Kring. Dan kan je je inschrijven en de nieuwkomers 

krijgen daar een programmaboekje. De anciens zullen dat in de loop 

van oktober in hun brievenbus vinden. 

Weer een reeks van 19 ontspannende, boeiende en leerrijke 

voormiddagen en meerdere uitstappen.  

Prijs 12 euro individueel en 15 euro voor een koppel.  

Elk KWB lid is van harte welkom. 

Kwb overdag is een reeks van 19 donderdag voormiddagen waarbij 

we van november tot half maart een gevarieerd programma aanbieden. 

 
 

KWB OVERDAG  (enkel voor kwb leden) 
Wens je deel te nemen aan al de activiteiten van kwb overdag 

KOSTPRIJS: 12 euro/persoon   of     15 euro/koppel 

Wens je éénmalig een activiteit bij te wonen: KOSTPRIJS 4 euro 

Deze bijdrage dekt niet: 

- consumptie bij de samenkomsten 

- betalende uitstappen en feesten 

- vergoeding voor de chauffeurs bij uitstappen 

Voor lidmaatschap: 

Telefoneer naar  NEUMANN KLAUS  0486/14 27 90 

Of stuur een mailtje naar klaus.neumann@telenet.be 

Of kom naar de activiteit en wordt lid door ter plaatse te betalen. 

De activiteiten gaan altijd door op donderdagvoormiddag in het 

feestzaaltje van De Kring (9u00) 

mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Programma kwb-overdag:  

 

02/11/17: Inschrijving + 500 jaar godsdienstoorlog  Freddy Mantels  

09/11/17 Fietstocht Remise 56 Koersel  

16/11/17: Fietsen door VS      Paul Coolen  

23/11/17: Bezoek vluchtelingenhuis Helchteren  

30/11/17: Dorpsraden + Stille wegen     Paul Coolen 

07/12/17: Risico met dieren     Luc Crevecoeur 

14/12/17: Is ouderenzorg nog betaalbaar?   Dave Roosen en  

Jules Vandebergh  

21/12/17: Kerstfeest 13.00 u Ons Huis  

04/01/18: Borrelwandeling Beringerheide  

11/01/18: Luchtkwaliteit in huis     Jens Vaes  

18/01/18: Vervolg mijngebied      Paul Boutsen  

25/01/18: Petanque Olympia  

01/02/18: Hangjongeren en criminaliteit   Jamil Martis  

08/02/18: Gezond eten      Betty Van Sweevelt  

15/02/18: Bezoek kringwinkel Houthalen  

22/02/18: Erfgoed       Robert Nouwen  

01/03/18: SALK Erik Gerits en 

Kristof Santermans  

08/03/18: Daguitstap Mechelen  

15/03/18: Feestelijke afsluiting 

  



-11- 
 

Brabantse bierenwandeling 

Zaterdag 18 november 2017 

 
Beste bierenliefhebbers, 

De blonde, de donkere en de tripel bieren zullen dit jaar uit de 

provincie “Brabant” komen.  

De eerste 200 deelnemers kunnen meegenieten van deze 

gefermenteerde dranken. Snel  zijn is dus de boodschap. 

 

➢ Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  

➢ Afstand wandeling: ± 5km 

➢ Startplaats: O.L.V. Gilde,   

Schaapsweg 81, Heusden-Zolder 

➢ Kostprijs: 13€ (inkom + degustatieglas) 

➢ Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden  

➢ Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 

➢ Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 11 november. 

 

   Inschrijven kan bij: 

       Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59 

       Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79 

      Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661  

      met vermelding van naam, adres en aantal personen. 

 

 

  



-12- 
 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

- Guillaume Vanaeken, vader en schoonvader van Christy 
Vanaeken en Bjorn Pennings, Burgemeester Eerdekensstraat. 

 

Geboorte 

- Mona, kleindochter van Eric Vijfeyken, Schaapsweg. 
- Alexia, kleindochter van Danny De Vuyst en Linda 

Vandersmissen, St. Jansstraat. 
- Mattia, kleinzoon van Sandra Reynders en Jp. Linnenbank 

tevens achterkleinzoon van Henri Reynders en Maddy 
Breugelmans 

- Fenn, kleinzoon van Herwig Bijloos en Monique Deferm Koersel 
- Leon kleinzoon van Luc Kenis en Marie-Louise Vandebroek 

Voortstraat tevens achterkleinzoon van Henri Vandebroek en 

Angelé Meyen Merelstraat. 

Nieuw lid 

- Bellinkx Ludo & Elsen Christiane, Champert. 

Huwelijk 

- Peter Gijbels en Inge Corthouts, Kruisvijverstraat. 

 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Elke poging die mislukt, brengt u een stap dichter bij het geluk.  
 Thomas Alva Edison 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op  

vrijdag 14 oktober bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 ,  

e-mail : janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 


