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Heusden centrum bruist !! 
We organiseren  onze derde 

30+ Hot Summerparty 
vrijdag 8 juli 2011 

 
 

Een fuif vanaf 21 uur voor 30-plussers  

in en rond het Kuipershof. 

Een nieuwe formule maar het blijft 

een spetterende fuif. Zorg dat je erbij bent. 
 

 

 

 

Kaarten zijn te verkrijgen in : de De Kring, Het 

Gezellehuis en het Themakaffee 

 

 

 

 

-1- 



Prijsuitreiking wandelzoektocht 
 

Het weer was dit jaar zeker geen spelbreker om deel te nemen aan onze 

wandelzoektocht. 

 

Graag nodigen wij jullie dan ook uit om op vrijdag 24 juni om 19u30 naar het 

zaaltje van De Kring te komen voor de prijsuitreiking. 

 

Prijzen worden onder de juiste inzendingen verdeeld, maar winnaars moeten 

wel aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen. 

Graag tot dan. 

 

Moederdag is KWB eetdag 
 

Ze waren er weer allemaal om te helpen op onze eetdag. 

Hierdoor konden de mensen voor de twintigste keer genieten van een lekker 

menu. 

En de moeders gingen zoals gebruikelijk weer naar huis met een bloemetje. 

Dank aan allen die weer komen helpen zijn. We waren weer met velen om te 

helpen aan de toog, aan de inkom, in de keuken, aan de afwas, bij het opdienen, 

garçons en niet te vergeten de mannen die zaterdags de zaal hebben klaar gezet. 

Ook danken we allen die zijn komen eten voor hun steun en sympathie. 
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Standhouders gezocht voor de 4de GROTE 

ROMMELMARKT 

TE HEUSDEN 

ZONDAG 10 JULI 2011 VAN 10 TOT 17 UUR 

 

Waar?: O.L.Vrouwschuttersgilde, Schaapsweg 81 te 3550 Heusden-Zolder 

(naast feestzaal Stefan & Ann) op het terrein (160 x 70m) achter de gilde. 

 
Info en inschrijven: 0473/269 685 of 011/43 15 06 of iedere vrijdag in de 
gildezaal tss 19 en 21u. 
 
Het standgeld bedraagt 1 euro per lopende meter (auto kan bij de stand 
staan) 
 
Opbouw van de standen vanaf 8 uur. 
 
Belangrijk!!! 
Inwoners van de Heusdense Voort GRATIS standplaats mits reservering in de 

gildezaal (iedere vrijdag tss 19 en 21u) 

 
De standhouders dienen zich te schikken naar de vigerende 
reglementen op de organisatie van rommelmarkten. 
Organisatie: K. O. L. Vrouwschuttersgilde   
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Wroeten bij De Wroeter 
De Wroeter is gelegen in Kortessem. Mensen die een sociale of lichamelijke 

aanpassing nodig hebben, kunnen er terecht. Volgens hun kennis en kunnen, 

werken ze mee in een bakkerij, een keuken, op een boerderij… Kortom, ze 

mogen er mens zijn, zoals jij en ik.  

Onlangs heeft de Wroeter in Wimmertingen een tweede boerderij gekocht met 

wat grond erbij: een oud bedrijf, met 

een hele rij stallen, bijgebouwen, koten 

en kotjes. Veel werk aan de 

winkel dus! En in een onbewaakt 

moment  had onze voorzitter 

toegezegd om daar met de 

mannen van kwb Heusden eens ferm 

de handen uit de mouwen te 

steken. 13 en 14 mei was het 

zover. Met tweemaal zeven 

mensen trokken we erop af: de ene 

gewapend met een hamer, de ander met een 

koevoet, allen met veel goede moed. 

Vrijdag werd een dak vakkundig 

verwijderd, alsook een lompe schoorsteen. 

En er werd gewroet. Tegen de middag 

stond er al een flink stuk van het nieuwe 

gebinte recht. En tegen dat we naar huis 

gingen, zat het onderdak er ook op. Het 

middagmaal mochten we gebruiken in het 

restaurant van de Wroeter. Onze Juul 

(Daniëls) toonde ons fier als een gieter zijn 

keuken. Of was hij fier omdat de mannen 

van zijne kwb kwamen werken?                            
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De ploeg  van zaterdag wilde niet onderdoen voor die van vrijdag. Opnieuw 

moest er een dak vervangen worden. En opnieuw zijn we erin geslaagd om alles 

op één dag te klaren. Wij kregen dan wel geen warm middagmaal, maar 

mochten proeven van de broodjes van Juul. En het was lekker.  

Conclusie: twee 

ploegen kwb-ers 

hebben gedurende een 

dag het beste van 

zichzelf gegeven. Er is 

flink gewerkt, maar het 

was plezant ook. 

Iedereen was 

tevreden: de mensen van 

de Wroeter, maar ook 

wij,  omwille van de vlotte 

samenwerking, het 

geleverde werk (de lui 

van de Wroeter 

hadden nooit verwacht dat wij dit in twee dagen zouden klaren) en met veel 

respect voor elkaars werk 

en inzet. Dank dat we dit 

mochten doen. Dit smaakt 

naar nog. 

Ward, namens Louis (2x), 

Romain, Ludo, Jos, 

Michel, Johan, Stefan, 

David, Jef, Miel, Sylvain,  

Henri.     
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organiseert haar kermisbarbecue  
 
 

IEDEREEN IS 

WELKOM 
 

zat 25 juni 2011 vanaf 17 uur 
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 

 

 

 

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

organiseren de BBQ in het misschien wel drukste weekend van het jaar: 

kermis, wielerwedstrijd Ward Van Ende met zijn talloze randactiviteiten, 

jaarmarkt, eucharistieviering aan de Sint-Janskapel, schoolrapporten, start 

KWB-fietszoektocht … 

 

Te druk om zelf te koken. Dus waarom de BBQ niet even inplannen in je 

agenda??! 

 

  

 

 

-6- 



In de Leeft vind je 2 inschrijfkaarten die je voor jezelf kan gebruiken en/of 

waarmee je iemand  kan plezieren. 

 

Je vindt ook inschrijfkaarten in enkele winkels.  

 

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 saladebar.  

- Je kiest ook nog je stuk(ken) vlees  

 

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

aantal ingeschreven personen zijn. 

 

Het vlees is vanaf dit jaar een heel stuk goedkoper! Dus waarom geen 2 of 3 

stukken nemen ?!  

 

 

Wil je graag met de hele stamboom, straat, vereniging, wijk samen zitten, dan 

mag je ons contacteren om hierover concrete afspraken te maken. Eventueel al 

om 16u30, gereserveerde tafel en zo verder … 

 
Ingevulde kaart afgeven vóór 19 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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90ste Samenaankoop stookolie op  

23 mei 2011 
 

Prijs van de dag : 

Vanaf 2000 liter   0.7805 

Minder dan 2000 liter  0.8057 

 

Prijzen 

Appeltans  geen prijs 

Verboven  te laat 

Hendrikx  0.735  

Keupers  0.729 

Beckers  0.726 

Vandeuren  0.7246 

Van Raak  0.7117 

Verbeterde stookolie 0.7299 

 

113 deelnemers bestelden gewone stookolie 

15 deelnemers bestelden verbeterde stookolie 

29 deelnemers bestelden minder dan 1000 liter 

 

 

Korting :  minder dan 2000 liter  0.094 

  Meer dan 2000 liter  0.0688 

 

Je kan vanaf nu bestellen voor de volgende samenaankoop op 

26 september 2011 via onze website : www.kwbheusden.be 
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FIETSZOEKTOCHT 
 

Ook dit jaar kan er weer deelgenomen worden aan onze fiets-foto-zoektocht. 

Vanaf 25 juni tot 30 september kan er weer lustig gefietst en gezocht worden. 

We starten zoals alle jaren op onze kermisbarbecue.  

Verkoopprijs is 2,5 euro en kaarten zijn te verkrijgen bij: 

Michel Truyers  Schootstraat  172 

Ludo Deleux  Koerselsebaan 148 

Klaus Neumann Mispad 10 

Café de Kring G.Gezellelaan  
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Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten 

1 mei tot 14 juni 
 

 
 

Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van 

gezinnen met jonge kinderen.  

We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende 

kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van 

Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco. 

Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers. 

 

Bestellen kan vanaf 1 mei tot en met 14 juni 2011.  
Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36  

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar David@kwbheusden.be 

telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be  

 

Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt 

Bergstraat 36  3550 Heusden-Zolder 
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PC KWB    SAFE IN 60 SECONDS 

 

http://quickscan.bitdefender.com/nl/ 

 

De Quickscan van Bitdefender is een gratis online tool die je pc scant op basis 

van virusdefinities ‘in de cloud’. Dat heeft twee voordelen : niet alleen wordt je 

systeem steeds gecontroleerd op basis van de allerlaatste virusdefinities, maar 

bovendien neemt het programma nauwelijks plaats in op je systeem. 

De scan neemt dan ook amper 60 seconden in beslag, en dat is bijzonder snel; 

QuickScan is beschikbaar op het internet en als add-on voor Firefox, als 

extensie voor Chrome . Deze add-

on of extensie moet je dus eerst 

installeren onder jouw browser. 

De website wijst je zelf de weg. 

Je kan deze scan perfect 

gebruiken als aanvulling op jouw 

bestaande virusscanner. 

Zeker een aanrader om je pc  nog 

safer te houden. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Gouden bruiloft 

 

- Leon Truyers , Koerselsebaan. 

- Eugène Frederix, Koerselsebaan. 

- Jos Louwet, Kanaalweg 

- Jean Meykens, Noordberm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Hij is leraar en het enige voordeel van dit 
zenuwslopende vak is dat je het in de zomer zeer 
lange tijd niet hoeft te zijn. 
       Simon Carmiggelt 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

17  juni bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 

reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 
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