
FAMILIENIEUWS 
 
Overlijdens 

- vader van Daniël Fritsche, Schootstraat. 
Geboorten 
 

- Maxim, kleinzoon van Romain Beerten, 
Schaapsweg. tevens achterkleinzoon van Irma 
Vandeneynde Boekterheide 

- Lenn, kleinzoon van Jan Aerts,  
Max Vanmelbeek, tevens achterkleinzoon van 
Jean Aerts, Kapelstraat. 

 

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 
naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. 
We zijn ervoor geschapen. Maar waar moet je dan 
nog naar verlangen ?   
 
       Simon Carmiggelt 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 
vrijdag 14 augustus bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  
0479/466247 , e-mail : j.aerts2@telenet.be 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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Fiets foto zoektocht 2015. 
 
We hebben dezelfde zoekformule als de vorige jaren. Er worden twee 
reeksen foto’s verdeeld over 4 bladeren.  
Alle foto’s van deel 1 staan in juiste volgorde vanaf het startpunt en al 
deze foto’s zijn aan de rechterzijde of frontaal van het parcours te 
vinden.  
Dus foto A is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto B de 
volgende enz… 
Bij de meeste vindplaatsen  van deel 1 hoort er een andere foto van 
deel 2.  
De foto’s van deel 2 staan echter niet in 
volgorde.  Op een afstand van maximum  
30m in vogelvlucht van de positie op straat 
(d.w.z de plaats vanwaar de foto van deel 
1 genomen is) moet je een foto van deel 2 
zien. Mogelijk moet je hiervoor een beetje 
terug rijden of wat verder.  Als er een 
zijstraat is kan zelfs daar nog iets te vinden 
zijn,  of ergens achter of opzij… bv van een kapelletje.  
De foto’s van reeks 2 zijn niet altijd van op straat zichtbaar. Privé 
domein wordt echter niet betreden! 
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Op 3 zoekplaatsen is er echter  geen 2de foto te vinden. Het grote voordeel 
van deze formule bestaat erin dat je niet meer verplicht bent om de hele 
ronde opnieuw te doen.  Heb je bv foto G (van 
deel 1) niet gevonden dan begin je gewoon 
opnieuw vanaf de plaats van foto F tot je aan 
foto H bent gearriveerd. Daar tussen moet foto 
G  te vinden zijn. Natuurlijk dien je nog alle 
foto’s van deel 2 te vinden.  
Mogelijk nadeel hierbij: je zal al eens meer 
van je fiets af moeten om te zoeken.  
Kostprijs 

Deze  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 

Prijsuitreiking is op vrijdag 9 oktober om 20uur in de feestzaal van de 
Kring. 
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Aankoop KWB hemden 
 
Enkele jaren geleden kochten we KWB- hemden aan.  Medewerkers aan 
activiteiten dragen deze hemden 
en zorgen er zo voor dat de KWB 
duidelijk zichtbaar is. 
Op vraag van enkele leden willen 
we deze aankoop herhalen. 
KWB-ers die graag een hemd 
willen bestellen kunnen contact 
opnemen met Louis 
Vanderstraeten, Bergstraat 11,  
011 42 60 13 
We vragen een persoonlijke 
bijdrage van 10 euro, de rest 20 
euro wordt door de KWB-kas 
betaald. 
 
 
 
 
 

Opruiming stookolietanks 
 
Tussen 1 en 31 oktober organiseren we een samenaankoop voor de 
opruiming van oude stookolietanks. 
Meer info volgt in de leeft van 
september. 
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31ste Natuurloop  
KWB Heusden 

5 september 2015 
 

Hallo gezondheidsfreaks, 

Naar jaarlijkse gewoonte richt de KWB een loopwedstrijd in.  

Dit jaar hebben we de zaak echter anders bekeken. We gaan geen 

plaatselijke rondjes meer lopen, maar we gaan na een aanloop  van 

500 m het veld in lopen. Voor de lange afstand  

(9 km) lopen we tot aan het kasteel van 

Meylandt en terug. Voor de korte afstand ( 4,5 

km) lopen we tot aan de Mangelbeek en komen 

dan terug.  

Deze wedstrijd is opgevat als een jogging, er 

wordt dus geen einduitslag gemaakt. 

De gezamenlijke start is zaterdag 5 september om 15 u aan het 

Kuipershof. De inschrijvingen beginnen om 14 u. Het 

inschrijvingsgeld is verminderd tot  3 Euro.  

Naar goede gewoonte is er voor iedere deelnemer een prijs voorzien 

en bovendien zijn er nog een 30-tal extra  tombolaprijzen. 

We hopen alle sportievelingen die zaterdag aan de start te zien! 

Het KWB-loop-team.       
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  Resultaat     
  Samenaankoop onderhoud ketels en kuisen schoorsteen 
    
  Firma Comfort Heating (vroegere Jeritherm)   
    

  62 deelnemers   
    
  28 deelnemers kwb Heusden centrum   

  11 deelnemers kwb Zolder   
  16 deelnemers kwb Berkenbos   
  7 deelnemers kwb Eversel   
  0 deelnemers kwb Boekt   
  0 deelnemers kwb Bolderberg   
    
  Kuisen en afstellen gasketel 3 leden   
  Kuisen en afstellen mazoutketel 26 leden   
  Kuisen schoorsteen 15 leden   
    

  Keuren mazouttank 40 leden   
        

 
NIEUWE SAMENAANKOOP KWB LEDEN HEUSDEN-ZOLDER 
 

(vanaf nu tweemaal per jaar om de inschrijvingen te spreiden) 
 

Onderhoud ketels en kuisen schoorsteen 
Firma Comfort Heating (vroegere Jeritherm) 

GSM  0476/ 68 08 96 
 

INSCHRIJVEN VAN 1 TOT 30 SEPTEMBER 
(inschrijfstrookje in onze volgende kwb-leeft) 
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Wat doen we op 
zomeravond donderdag 23 juli om 18u30 ? 
Kom eens naar de O.L.V. Gilde 

Schaapsweg 81. 
1. Om te ûechteren (wat een 
heerlijk Heusdens woord)  

2. Om eens met pijl en boog 
te schieten 

3. Om vrij te Viking Kubben 

                                      

Kris Vos & C° zullen ons weer 
eerst inleiden in de spelregels 
van het wipschieten. Er is een 
boog voor links- en 
rechtshandigen aanwezig. 

Na een paar schietprobeersels en nadat iedereen de zaak 
gesnopen heeft organiseren we een spelletje. (In de toren van 28 
meter hoog zijn een reeks pinnen vastgezet waarop blokjes met 
kleurige pluimen bevestigd zijn). 

De toog is open, er is een gezellig terras, ook de kwb-viking-kubb-
spellen zijn aanwezig ... kom eens af en laat die TV voor wat hij is 
… 
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Graag vooraf telefonisch of via email inschrijven: 

 

Bjorn -- Burg. Eerdekens 2    0495 16 26 80 bjorn@pennings.be 

Stefan – Noordberm 4            0474 35 43 21 Stefan.aerts55@telenet.be 

Jos – Kruiskapelstraat 10       0473 62 05 44  jos@kwbheusden.be  

Frank -- Processieweg 27       0498 54 45 42 frank.vanderaerden@telenet.be 

 

Noteer het nu al in je agenda! 
 

Abdijbierenwandeling op zaterdag 14 
november 2015 

 

(Verdere informatie in de leeft van September) 
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BUITEN SPEL DAG 
Zondagnamiddag 23 augustus  

OLV Gilde Schaapsweg 81 
 
Game over voor computers en spelconsoles. 
Deze zomer speelt heel Vlaanderen dank zij 
KWB Heusden het verslavende kegelspel 
Viking Kubb: een mulitplayer voor jong 
en oud, gespeeld met zes houten analoge 
sticks op een veldje of strand onder de zon. Nu al dé game van het jaar. 

Tijdens de buiten spel dag organiseren we een wedstrijd. Start 
inschrijvingen 14u00. Start wedstrijden 14u30 (tot 18u00)                        
De regels van ons toernooi worden tijdens de inleiding uitgelegd door 
Kristof Was. Voor mannen – vrouwen – kinderen – gezinnen - We 

beginnen met een rondeke oefenen - 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 – 
vrij spelen ook mogelijk tijdens de buiten spel dag - Onze 8 spellen zijn te 
huur voor €5 per set (Jos) 
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Mannen, vrouwen en kinderen welkom. 

Graag vooraf telefonisch of via email inschrijven: 

 

Frank -- Processieweg 27     0498 54 45 42 
frank.vanderaerden@telenet.be  
Bjorn -- Burg. Eerdekens 2    0495 16 26 80 
 bjorn@pennings.be 
Stefan – Noordberm 4     0474 35 43 21  
stefan.aerts55@telenet.be  
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BUITEN SPEL DAG 
Zondagnamiddag 23 augustus  

OLV Gilde Schaapsweg 81 
 

Een gratis ijsje of stuk fruit voor alle kinderen 
 

 

 
 
 
Omdat dit een nieuwe activiteit is trekken we alle registers open. Het kind 
(in ons) staat centraal. Kom een leuke namiddag doorbrengen op het gras 
van de Gilde. We voorzien een pak spellen met toezicht en begeleiding. 
Bij slecht weer verhuist alles, of veel toch, naar binnen. 
 

KINDEREN – GROOT-OUDERS  
FAMILIE –VRIENDEN -WELKOM 
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Bij aankomst aanmelden bij spelsecretariaat in de 
zaal voor enkele praktische afspraken. 

Kinderen tot 13 ontvangen extra een gratis ijsje of 
stuk fruit – er is natuurlijk koude en warme drank 
voorzien, ook sandwichekes en vlaai. 

De organisatie van dit evenement wordt in juli nog 
op punt gezet. 

De Speelstraat XXL is een hele week in Heusden-Centrum aanwezig: heb 
je nog leuke ideeën > meld je bij Alain Jans 0474 749154 
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BUITEN SPEL DAG 
Zondagnamiddag 23 augustus  

OLV Gilde Schaapsweg 81 

BUITEN SPEL DAG 
Op Zondagnamiddag 23 augustus komt de  

KWB SPEELSTRAAT XXL eindelijk naar 
Heusden. Gratis spelen de hele namiddag met grote versies 

van Mikado, 4 op een rij ,angry birds, jenga, twister, 
schaken, katapult, … maar ook oude volkssporten zoals 

sjoelbakken, petanque, viking kubb, touwtrekken, … 



Beste kwb ‘er, 
 
We zitten volop in de zomermaanden, de vakantiebestemmingen 
liggen voor velen al vast. De ene houdt het kort bij huis, de andere 
neemt het vliegtuig en kiest voor warmere of exotische oorden. Vlieg 
je richting Azië of Afrika, kijk dan eens als je de kans hebt, boven de 
Middellandse zee uit het raampje. Misschien zie je ze wel… de 
bootvluchtelingen. Raar… Zij ontvluchten de ellende, de armoede, 
de oorlogen  richting Europa en wij trekken naar daar. Toch iets om 
even bij stil te staan. 
Laat je vakantie niet verpesten door de wrange smaak die even werd 
opgewekt. Geniet en rust uit van weeral een druk jaar. Ikzelf vertoef 
terwijl je dit leest vermoedelijk aan een of andere Costa in Spanje. 
Een beetje uitblazen van het gepensioneerdenleven want we hebben 
het toch o zo druk en vooral te weinig tijd. Toch is deze rustpauze 
welkom, onze jaarkalender staat telkens weer bol van de activiteiten 
en het ene is nog niet voorbij of het andere komt er al aan. Zo hoort 
het, als je meer dan vierhonderd leden wil tevreden stellen, dan moet 
je er voor gaan. 
Voor de laatste maal wil ik je als voorzitter een goed verlof toe 
wensen. Acht jaar voorzitterschap zitten erop en de opvolging staat 
klaar. Met plezier en veel goede moed zal Alain Jans het 
voorzitterschap van mij overnemen. Ik wens hem bij deze evenveel 
plezier en genot  toe als ik mocht ervaren binnen de hechte 
bestuursploeg die we hebben. Toi toi Alain.  
Nogmaals wens ik een goed verlof , een rustgevende vakantie voor 
iedereen. 
Romain 
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