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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. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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   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. 

 

 

 

Fietsfoto zoektocht  

 

Jullie kunnen nog steeds meedoen met de zoektocht. Als het weer het 

toelaat een aangename ontspanning. Een tocht van ± 20 km. 

Er zijn nog formulieren (€ 2.5)te kopen bij: 

Café De Kring  G.Gezellelaan  

Klaus    Neumann Mispad 10 

Michel Truyers Schootstraat 172 

Stefan Aerts   Noordberm 4 

Meerdere prachtige prijzen zijn te winnen en de prijsuitreiking gebeurt 

op vrijdag 6 oktober om 20 uur in de feestzaal van de Kring. 

 

 

 

 

Samenaankoop stookolie maandag 

25 september 2017 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusdencentrum.org 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Viking Kubb op zaterdag 9 september vanaf 13u00  

Highland-games om 17u00  
 

 

We schuiven deze activiteit op naar september als 

iedereen terug is uit vakantie en we strekken onze 

spieren vanaf 13 uur. Om 13u30 starten we na de 

toernooiuitleg. 

 

Om 17 uur zijn er gratis broodjes voor de deelnemers. 

 

Wie wil kan om 17.00 uur deelnemen aan de 4 spellen van de 

Highlandgames en ’s avonds is er het Brandweerbal. 
         

 

 

 

 

 

Voor mannen – vrouwen – kinderen – gezinnen - Inschrijven in ploeg 

(3-6) of individueel (we vormen dan ploegen) - Ook supporters zijn 

welkom - Deelname 2 euro pp, enkele leuke prijzen, wisselbeker voor 

de winnaars. 

Onze 8 spellen zijn te huur voor €5 per set (Jos) 

 

Graag vooraf telefonisch of via email inschrijven: 

Stefan      0474354321 stefan.aerts55@telenet.be 

Jos  0473620544  jos.moons@hotmail.com  

Frank   0498544542 frank.vanderaerden@telenet.be 

 
  

mailto:stefan.aerts55@telenet.be
mailto:jos.moons@hotmail.com
mailto:frank.vanderaerden@telenet.be
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Wipschieten: zoektocht naar de nieuwe Robin Hood?! 

 

Vrijdag 28 juli was het weer zo ver: verzamelen geblazen in de 

Schaapsweg om ons nogmaals te verdiepen in het gebruik van pijl en 

boog. Niet de eenvoudig manier van schieten, maar deze activiteit 

toepassen op de staande wip.  

16 dapperen waren komen opdagen om hun kans te wagen om die 

verdomde dingen daar hoog op die paal naar beneden te schieten. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want omhoog schieten, 

met pijl en boog weliswaar, is blijkbaar niet iets wat voor iedereen is 

weg gelegd. Komt daar nog bij dat op een bepaald ogenblik, een heel 

onnatuurlijke houding aannemend, er ook nog nattigheid naar beneden 

pleegde te vallen waarbij het water druppelsgewijs het zicht begon te 

hinderen. Niettegenstaande dit euvel waren het voornamelijk de 

jongere exemplaren van het deelnemersveld die letterlijk en figuurlijk 

een ferme pluim op hun hoed mochten steken. Onze nieuwe Robin 

Hood, in het dagelijkse leven beter gekend als Daan Hermans, mocht 

de eer van de familie hoog houden, gezien pa Hermans in her verleden 

ook al eens met de wisselbeker naar huis keerde. Proficiat Daan, we 

zien je volgend jaar graag terug komen! 
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Kwb geestig leuk 

  

Kom mee pompoenen snijden voor een supergriezelige 

Halloweentocht. We leren je een aantal technieken om van jouw 

pompoen de knapste te maken! 

 

Er was eens... 

Op 25 oktober wordt de wereld ietsje donkerder, zijn de griezeligste 

outfits toegestaan en worden pompoenen het meest favoriete gewas ter 

wereld. Op de vooravond van Allerheiligen vieren we Halloween. Een 

oud-Keltisch feest dat vooral in Amerika een heropleving kende in de 

tweede helft van de 19de eeuw. De vele Ierse en Schotse immigranten 

namen hun oude gebruiken mee, waaronder het Samhain of oud-

Keltisch Nieuwjaar. Op die dag komen ook de geesten van alle 

gestorvenen van het afgelopen jaar terug en proberen ze een levend 

lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Durf jij het aan om 

zelf een uitgeholde pompoen te maken om de geesten te lokken? 

 

...een gezinsactiviteit bij uitstek 

Op de activiteit ‘kwb Geestig Leuk’ leer je hoe je een mooie, 

griezelige of leuke uitgeholde pompoen op een veilige manier kan 

maken. In 13 stappen maken we van een pompoen een echte Jack-‘o-

Lantern, de welbekende lichtgevende pompoen met een demonische 

lach. Of een andere figuur of tekening. Laat je fantasie de vrije loop of 

ga aan de slag met één van de vele sjablonen die beschikbaar zijn. Hoe 

je een pompoen goed uitholt, de tekening op de pompoen overzet, dit 

mooi kan uitsnijden, een kaars vastzet en je pompoen zo goed 

mogelijk bewaart … leer je en doe je vooral op ‘kwb Geestig Leuk’. 

Deze activiteit is de ideale doe-activiteit voor het hele gezin! Met alle 

restjes kan je nog lekkere pompoengerechten maken ook. Hou een 

tocht of een kleine competitie in de afdeling of in de straat. Maak jij 

de mooiste, de griezeligste of de leukste pompoen. 
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In volgende edities van onze Leeft meer info over deze geplande 

activiteit. 

Zaterdag 21 oktober 2017 

Herfstwandeling Oostkantons 

 

        
Dit jaar gaan we naar het dak van België: de Oostkantons. Op 550m 

boven de zeespiegel bevindt zich het dorpje Manderfeld: prachtige 

vergezichten gegarandeerd. In deze uithoek, je kan dit letterlijk nemen 

want enkele kilometers naar het oosten of naar het zuiden zit je al in 

Duitsland, bevinden zich kleine slaperige dorpjes tussen of op de 

heuvels van het glooiende landschap. Deze dorpjes luisteren naar 

namen zoals: Holzheim, Weckerath, Krewinkel, Afst en Auw bei 

Prüm. In het dal ten noorden van Manderfeld ontspringt de Our, 

gekend van het 3-landenpunt, en kronkelt kabbelend naar het zuiden 

richting Duitsland en Luxemburg. 

Om 8.30u vertrekken we op het Boudewijnplein in Heusden per 

autocar om na 2 uurtjes rijden aan te komen in Manderfeld. Na de 

koffie doen we eerst een korte wandeling in van 4km vanaf Holzheim 

bergafwaarts door het dal van de Frankenbach. Onderweg wandelen 

we langs beukenbossen in hun herfsttooi. 

Na de ochtendwandeling worden we met de bus teruggebracht naar 

het restaurant in Manderfeld waar we ons lunchpakket kunnen opeten 

en een drankje kunnen bestellen. 

Voor de namiddag staat een zeer gevarieerde wandeling van ongeveer 

9km op het programma: eerst trekken we de heuvels in met prachtige 

vergezichten. Dan dalen we af naar het dorpje Verschneid in 

Duitsland. We wandelen een tijdje langs de Our en de Auw (namen 
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van riviertjes als je mocht twijfelen) tot we bij een prachtig stuwmeer 

arriveren. Daarna via Weckerath terug naar Manderfeld waar we aan 

de autocar eerst nog klinken op de wandeling. 

Na de receptie rijden we naar hotel Schröder in Losheimergraben, 

Waar een 3-gangen avondmaal op ons wacht: 

- Voorgerecht: Pompoensoep 

- Hoofdgerecht vlees: Varkensgebraad met groenten, frietjes en 

salade   

- of 

- Hoofdgerecht vis: Gepocheerde zalm met groenten, gekookte 

aardappelen en salade 

- Dessert: Dame Blanche  

 

Opmerking: 

Iedereen weet dat een Ardennenwandeling ook over onverharde 

wegen gaat. 

Daarom raden we stevige wandelschoenen aan. 

Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn. 

 

Goed om weten: 

Neem een picknick mee voor het middageten: het restaurant is ’s 

middags niet toegankelijk, er is enkel drank te verkrijgen. 

 

Praktisch: 

Vertrek met de autocar om 08.30u op het Boudewijnplein te Heusden-

Zolder. 

Terugkeer is voorzien rond 21.30u. 

Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee bij 

aankomst, receptie, het driegangen avondmaal keuze hoofdgerecht 

varkensgebraad of gepocheerde zalm (excl. drank), verzekering 

lichamelijke ongevallen:  

- Vlees 43€, vis 47€ voor leden Pasar of KWB. 

- Vlees 48€, vis 52€ voor niet leden. 

 

Je kan inschrijven via Alain Jans  : 0474/74 91 54 
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FAMILIENIEUWS 

 

Overlijden 

- Remi Vossen, schoonvader van Staf Ceyssens, Kortstraat. 
- schoonmoeder van Lucien Claes, Voortstraat. 

Geboorte 

- Fleur en Julian, kleindochter en kleinzoon van Romain en Igna 

Beerten, Schaapsweg 

- Cédric, kleinzoon van Henri Reynders en Ria Mertens, Sint 
Jansstraat. 

- Mattia, zoon van Senna en Romina Vanheel-Moscatiello, 
Noordberm.  

 
 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Als je in de zomer ergens licht ziet branden, zal er wel niemand 

thuis zijn. 
 Fons Janssens 
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TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

15 september : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 

janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

