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Kwb geestig leuk woensdag 24 oktober 

  
Kom die woensdag tussen 14u00 en 16u00 mee 
pompoenen snijden voor een supergriezelige 
Halloweentocht of om aan je voordeur te plaatsen. We 
geven je een aantal tips om van jouw pompoen de 
knapste te maken! 

...een gezinsactiviteit bij uitstek (kinderen vanaf zes 
jaar) 
Op de activiteit ‘kwb Geestig Leuk’ leer je hoe je een 
mooie, griezelige of leuke uitgeholde pompoen op een 
veilige manier kan maken. Je maakt samen met je kind 
of kleinkind een lichtgevende pompoen met een 
demonische lach of een andere figuur of tekening, laat 
je fantasie de vrije loop. Je kan ook 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, 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 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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pompoengerechten maken ook maar dan moet je wel 
een emmertje met deksel of een waterdichte plastic zak 
meebrengen. Maak jij de mooiste, de griezeligste of de 
leukste pompoen? Onze fotograaf zal graag jou en je 
pompoen fotograferen en op onze website plaatsen, ook 
de jaarlijkse groepsfoto mag zeker niet mankeren. 
Om praktische redenen vragen we wel dat ieder 
deelnemend kind vergezeld is van een volwassene. 
Pompoenen, zaagjes en lepels zullen beschikbaar zijn. 
Houd er rekening mee dat het aantal kinderen dat kan 
inschrijven beperkt is tot 15, samen met de 
begeleidende volwassene zal ons lokaal dan meer als 
genoeg gevuld zijn. Dus zeker niet te lang wachten met 
inschrijven. 
 Wij vragen voor kwb leden een deelnameprijs van vijf 
euro per gebruikte pompoen (ook voor de begeleiders). 
Kinderen en begeleiders die niet lid zijn van kwb betalen 
tien euro per pompoen. In deze prijs zit ook een drank 
naar keuze in. 
Inschrijven kan met het inschrijfstrookje 
bijgevoegd in het ledenblad.  
 
 
 

Prijsuitreiking fietszoektocht 5 oktober 

 
De prijsuitreiking van de fietszoektocht gaat door op 
vrijdag 5 oktober om 20 uur in de kleine feestzaal van 
de Kring 
 
 

 



3 
 

KWB overdag. 

Een activiteit waarbij veel andere kwb afdelingen jaloers op 

ons zijn, kwb overdag.  

Ontstaan. 

Begonnen vanuit het verbond Limburg na de mijnsluitingen. 

Toen waren er veel gepensioneerden die teveel vrije tijd 

kregen en te jong waren om bij de bestaande 

gepensioneerde verenigingen aan te sluiten. Het eerste jaar 

organiseerde Limburg in een aantal afdelingen een reeks 

van voor- of namiddagen om de deze mensen een zinvolle 

bezigheid te verschaffen. Het volgend jaar moesten de 

afdeling proberen zelfstandig verder te werken. Op 

meerdere plaatsen werkte men één of meerdere jaren 

verder. Soms moesten ze het door allerlei omstandigheden 

opgeven zoals te weinig geïnteresseerden, huurprijs voor 

een lokaal, geen trekkers, enz.  Bij ons groeide in de loop 

van de jaren het aantal bijeenkomsten en werden ook de 

vrouwen verwelkomt. 

In Heusden hadden we en heel sterke groep die geloofden 

in deze formule. Ik denk aan Michel Truyers, Jef Put, Bert 

Bijloos, Frans Truyers en nog andere. Berkenbos heeft zich 

snel bij ons aangesloten en Fons Truyers en Charly 

Verlinden hebben ook hard meegewerkt. De meesten zijn 

door omstandigheden gestopt met kwb overdag. 

Nu gaan in november we voor de 31ste keer verder.  

 

Wie mag meedoen?  

Iedereen die geïnteresseerd is een reeks van 18 

bijeenkomsten. Een mix van sportieve ontspanningen, 

boeiende en leerrijke voordrachten. Bezoeken aan 
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fabrieken, scholen en gemeenten. De 2de donderdag van 

november om 9 uur komen we samen in de feestzaal van 

de Kring (de 1ste donderdag is Allerheiligen). 8 november 

kan je je inschrijven en de nieuwkomers krijgen daar een 

programmaboekje. De anciens zullen dat in de loop van 

oktober in hun brievenbus vinden.  

Prijs.  

12 euro individueel en 15 voor een samenwonend koppel. 

Elk KWB lid is van harte welkom.  

Aanwezigen. 

Vorig jaar waren we met 111 ingeschrevenen, gelukkig 

komt niet iedereen elke donderdag, de feestzaal zou altijd 

te klein zijn; gemiddeld zijn er 60 à 65 personen aanwezig. 

Als er moet gefietst of gewandeld wordt zijn we met 

minder, bij een feest komen er meer. Van Heusden komt 

74% van de ingeschrevenen. 60% zijn mannen en 40% 

vrouwen. Door het hoog % vrouwen hebben we het 

programma lichtjes aangepast.  

Sprekers. 

Veel sprekers zijn aangenaam verrast door de opkomst op 

zo’n uur. Ook door de vragen die ze moeten beantwoorden 

merken ze dat het een geïnteresseerd publiek is die 

meegaan in hun uiteenzetting. Zij zorgen ervoor dat we 

collega’s van hun kunnen contacteren om ook iets van hun 

vakgebied te brengen. 

Programma. 

Als nieuwkomer krijg je een programmaboekje, ben je 

nieuwsgierig je vindt op http://kwbheusdencentrum.org/ 

het jaarprogramma, Voor meer inlichtingen kan je contact 

opnemen met klaus.neumann@telenet.be 0486/14.27.90  

http://kwbheusdencentrum.org/
mailto:klaus.neumann@telenet.be
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Inzameling verzorgingsproducten 

 

Van 1 t.e.m. 31 oktober kan iedereen niet –
gebruikte verzorgingsproducten binnen brengen in het 
CM-kantoor van Heusden. 
Er wordt een doos geplaatst in de wachtzaal. 
  
De producten worden daarna overhandigd aan Sint-
Vincentius Heusden. 
 

Fotokijkdag wandelweekend Gerolstein 

Zondag 4 november om 19uur blikken wij terug op het 
voorbije KWB-wandel-weekend.   (terwijl ik dit schrijf 
staat dit weekend echter nog voor de deur). 
Maar een tof gezelschap, 
een goed humeur, een 
gezellig hotel, lekker eten, 
stevige wandelingen en 
noem maar op,  hebben 

we in onze reiskoffer gestoken en ik 
twijfel er niet aan dat ook dit weekend 
alweer geslaagd mag genoemd 
worden. 
Iedereen is welkom in het zaaltje van 
De Kring. 
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Belgische bierenwandeling 
Zaterdag 17 november 2018 

 
Beste bierenliefhebbers, 
Voor onze zesde editie van onze KWB bierwandeling 
hebben we gekozen voor Belgische bieren. Hierbij 
hebben wij ook onze wandelroute aantrekkelijker 
gemaakt voor jullie. 
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: ± 5.6km 

• 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  

10 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. 
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KWB PRAATCAFE 
Donderdag 11 oktober 19u00 

 
Beste kwber, 
 
Noteer alvast deze datum in je agenda. 
Hoofdzaak van een praatcafé is natuurlijk gezellig 
samen zijn met de nodige drankjes aan de 
gekende kwb prijzen, wat versnaperingen en 
hapjes. Een beetje zeveren over kwb, het nieuws 
van de dag of een goeie mop, meer moet dat niet 
zijn. 
Elf oktober is ook de laatste dag dat er nieuwe 
activiteiten kunnen toegevoegd worden aan de 
jaarkalender van 2019. Met andere woorden op 
het einde van de avond is de nieuwe jaarkalender 
een feit. 
Ben je nieuwsgierig naar het resultaat en kan je 
niet wachten tot januari, kom gerust een kijkje 
nemen, luisteren of je gedacht zeggen. Heb je 
toevallig nog een idee voor een goede activiteit, 
niet twijfelen, er is nog plaats over in onze 
kalender. 
Tot dan 
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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 

Je kan via het bijgevoegd inschrijfstrookje deelnemen 

aan de samenaankoop onderhoud ketels en 

schoorstenen. Inschrijven ten laatste 31 oktober. 

 

Samenaankoop bloempotten Allerheiligen 

Je kan dit jaar opnieuw bloempotten voor Allerheiligen 

aankopen met 10 % korting. 

Je kan hiervoor terecht bij Tuincentrum Maris in de 

Schootstraat en op vertoon van je kwb-lidkaart. 

De actie loopt van 1 tot 31 oktober 2018. 

Opgelet, deze korting geldt alleen voor potten die 

afgehaald worden in het tuincentrum niet voor de 

potten die verkocht worden aan het kerkhof. 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
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Zaterdag 13 oktober 2018 
Herfstwandeling aan het water 

 

        
 
Nadat we vorig jaar het glooiende landschap en de 
vergezichten van de Ourvallei hebben verkend, staat de 
herfstwandeling dit jaar in het teken van water. We 
gaan dit jaar richting Robertville. Daar ligt op de rivier 
de Warche een stuwmeer dat zorgt voor drinkwater voor 
de stad Malmedy en voor elektriciteit. We gaan ook een 
zijriviertje van de Warche verkennen: de Bayehon, 
gekend voor de hoogste natuurlijke waterval van België. 
 
Om 8.30u vertrekken we op het Boudewijnplein in 
Heusden met de autobus. Rond 10u komen we dan aan 
in Robertville voor de koffie. Voormiddag vertrekken we 
dan voor een rustige wandeling vanaf de stuwdam van 
Robertville. We wandelen langs de oever met prachtig 
zicht op het meer richting Champagne. Op school 
hebben we geleerd dat water steeds waterpas staat, dus 
we moeten ons niet aan te veel hoogteverschillen 
verwachten. Na 4,5km komen we dan aan in 
Champagne waar we in het lokale dorpscafé iets kunnen 
drinken en ons lunchpakket kunnen opeten. 
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Namiddag trekken we naar Longfaye voor de wandeling 
van 9km langs verschillende kabbelende riviertjes. We 
vertrekken in het dal van de Bayehon en volgen het 
riviertje stroomafwaarts. Dan volgen we stroomopwaarts 
een zijriviertje tot de bron om via het plateau met 
enkele mooie vergezichten terug bij de Bayehon uit te 
komen. Via de beroemde waterval op de Bayehon 
komen we dan aan bij de autobus waar ons een lekker 
glaasje wacht.  
 
Na de receptie rijden we terug naar Auberge Du Lac in 
Robertville voor het avondmaal: 
• Voorgerecht: Kervelroomsoep. 
• Hoofdgerecht vlees: Kalkoengebraad met roomsaus 
•  en bijhorende garnituur. 

of 
• Hoofdgerecht vis: Forelfilet in een papillot met 

garnituur. 
• Dessert: Vanille-ijs met framboos en chocolade. 
Opmerking: 
De wandelingen gaan ook dit jaar bijna volledig over 
onverharde wegen met onvermijdelijk wat boomwortels 
en stenen. Daarom raden we stevige wandelschoenen 
aan. 
Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn. 
De hoogteverschillen zijn minder dan vorig jaar. Er zijn 
nergens lange steile beklimmingen. 
Goed om weten: 
Neem een picknick mee voor het middageten: Het café 
in Champagne serveert enkel drank: frisdrank, bier, 
koffie en minute soep maar spijtig genoeg geen 
Champagne. 
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Praktisch: 

We vertrekken 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 kalkoengebraad of 

forelfilet (excl. drank), verzekering lichamelijke 

ongevallen en fooi buschauffeur:  

• 48€  voor leden van Pasar of KWB. 

• 53€ voor niet leden. 

Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten 

laatste op 30 september te storten op het 

rekeningnummer van Pasar: BE14 7845 8006 5783 

Vermeldt a.u.b. ook in de mededeling uw keuze 

vlees of vis en uw GSM nr. Uw GSM nr. houden wij 

niet bij maar dient enkel om eventueel contact op te 

nemen voor deze activiteit. 

• Info: - Jos Willems: 0496/211992 

• Koen Vandecruys 0478/662635 

www.pasar.be/heusden  

of via pasarheusden@gmail.com 

Annulering na 30 september kan tot gevolg hebben dat 
bepaalde kosten niet kunnen gerecupereerd worden. 
 
 

http://www.pasar.be/heusden
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 Vernieuwing lidgeld 

Volgende maand gaan we opnieuw een oproep doen om 

je lidgeld te vernieuwen. Hopelijk kunnen we ook in 

2019 weer op jou rekenen. 

Beste KWB-samenaankoper. 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar een samenaankoop van 

appels, uien, wortelen en aardappelen in de maand 

oktober.Op een bijgevoegd blad vind je het bestelformulier. 

Je kan het tot 13 oktober inleveren samen met het 

verschuldigd bedrag op een van de drie adressen die op het 

bestelformulier staan. 2 weken daarna (27 oktober tussen 

10 en 11u30) kan je de bestelling afhalen op de speelplaats 

van de kleuterschool in de Brugstraat. Je moet aan de poort 

dichtst bij de opel-garage binnenrijden   Hopelijk 

tot dan. 

FAMILIENIEUWS 

Geboorte 
- Leon, kleinzoon van Luc Gernaey, Garenstraat. 

 
Nieuw lid 

- Roeland Aerts en Chea Bosmans Kapelstraat  
 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 

naar secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  
 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 
op vrijdag 12 oktober bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 
0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

