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organiseert haar kermisbarbecue  
 
 

 

IEDEREEN IS WELKOM 
 

zat 28 juni 2014 vanaf 17 uur 
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16 

 

 

 

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

 

Dit jaar is de saladbar uitgebreid met o.a. gebakken patatjes, nieuwe sauzen 

… 

 

Bubbels en BBQ: laat het feest maar 

beginnen !!! 
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In de Leeft vind je1 inschrijfkaart die je voor jezelf 

kan gebruiken en/of waarmee je iemand  kan 

plezieren. 

 

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 je ook nog je stuk(ken) vlees  

 

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

aantal ingeschreven personen zijn. 

 
Ingevulde kaart afgeven vóór 23 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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Eetdag kwb 2014 
 

Langs deze weg willen we iedereen nog eens van harte bedanken voor de 

medewerking aan de onze jaarlijkse eetdag in het Kuipershof. 

Velen hielpen er weer aan mee om deze eetdag weer te doen slagen. 

Een dikke mercie aan alle helpers en natuurlijk ook alle eters..... 

Volgend werkjaar presenteren we jullie zeker een nieuwe eetdag. 

 

21 juni prijsuitreiking foto-wandelzoektocht  

19.30 uur  

Feestzaal de Kring 
Voor de late wandelaars willen we nog even meegeven dat nr 21 niet meer te 

vinden is wegens dichte plantengroei. 

 

Noteer nu al volgende activiteiten in je agenda 
-  28 juni start fietsfotozoektocht 

 

- 24 juli wipschieten ism OLV Gilde 

 

- 2-3 augustus camping in de straat 

 

- 24 augustus Viking Kubb ism OLV Gilde 

 

 

Samenaankoop stookolie  

maandag 22 september 2014 
Je kan vanaf nu stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online 

via www.kwbheusden.be 
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100 ste samenaankoop stookolie 28 april 2014 
 

Prijs van de dag    

VANAF 2000 

LITER 0,8128 euro 

MINDER DAN 2000 

LITER  0,8394 euro 

 

Gecontacteerde handelaars 

Van Raak  geen prijs 

Keupers  0.748 euro 

Beckers  0.745 euro 

Esso Comfort  0.745 euro 

Vandueren Arco 0.7429 euro 

Hendrikx   0.742 euro 

Total Proxi Fuel 0.7396 euro 

Verbeterde stookolie 0.7603 euro 

115.800 liter   103 deelnemers 

Minder dan 2000 liter besteld    korting : 0.0998  euro/l 

Meer dan 2000 liter besteld  korting : 0.0732 euro/l 
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FAMILIENIEUWS 
 

Geboorten 

- Juliette, kleindochter van Staf Ceyssens, Kortstraat. 

 

 

Overlijdens 

- Hilaire Jans, Blanden, zoon van Marcel Jans, Ijzerveld. 

- Rosa Jans, moeder van Marleen Frederix en schoonmoeder van  Dirk   

   Roosen, Schreverland, tevens schoonzus van Eugene Frederix,  

   Koerselsebaan. 

- Jef Vanoppen, vader van familie Vanoppen-Deprez Edwin en Riet,  

   Kooidries. 

- Eduard Fonteyn, G.Gezellelaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Bier is het bewijs dat God van ons houdt en wil dat we 

gelukkig zijn. 
       Ludo E. 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 

vrijdag13 juni 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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