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Vanaf 11.30 uur in Het 

Kuipershof 

 

Menukaart 

 

Soep 

Kip met champignons 

Stoofvlees 

Koude schotel met 

hespenrolletje 

Dessert 

Kindermenu 

 

 

 

Prijs :  

kindermenu : 4 euro 

gewoon menu : 10 euro 
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Wandel-foto-zoektocht 

 

Er ondertussen al flink gewandeld en gezocht in Heusden. 

Je kan nog altijd meedoen aan deze wandel-foto-zoektocht. 

Tot en met 31 mei kunnen jullie de wandelschoenen  aantrekken en op een 

traject van + 5 km mooie hoekjes verkennen van Heusden-Zolder. 

 

Vertrek- en eindpunt : Café De Kring. 

Prijsuitreiking :  24 juni 2011 om 19u30 in 

de Kring.   

Eventuele winnaars moeten aanwezig zijn 

bij de prijsuitreiking. 

 

 

 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2,50 : 

- Café De Kring 

- Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 Heusden-Zolder 

- Jans Gilbert – Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 

Veel wandel- en zoekplezier. 
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KWB Heusden bezoekt KWB Ertvelde 21 mei  

  
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de trip naar Ertvelde. 

 

7u45 vertrek aan ‘t 

Kuipershof 

9u30 ontvangst met koffie en 

koek 

10u vertrek naar Stoepe 

 wandeling Stoepekapel 

 tot aan de molensite J. Van       

Holle Bezoek molensite duur 

ongeveer 1 uur 

Hier hebben we de kans om 

een streekbier of iets anders te 

nuttigen. 

(Niet in de prijs inbegrepen) 

  

12u30 middagmaal = broodmaaltijd + beleg. 

  

13u30 Vertrek met de bus voor een rit langs de kanaalzone tot het 

sluizencomplex in Terneuzen  met uitleg van plaatselijke gidsen. 

15u Bezoek aan de plaatselijke brouwerij Bios  

      Bezoek + degustatie van ongeveer 3 uur 

 18u15 Barbecue : 

Ongeveer rond 20uur vertrek terug naar Heusden 

  

Prijs per persoon 35 euro voor de ganse dag. 

Enkel voor kwb leden. 

Niet leden kunnen ook mee mits men lid wordt van kwb. 

Deze personen betalen dan 12,5 euro  plus 35 euro voor die dag  

en zijn dan lid tot het einde van het jaar. 

Er kunnen max.57 personen mee  

 Inschrijven bij Michel Truyers tot uiterlijk 10 mei 2011 

Alleen degenen die betaald hebben aan Michel zijn ingeschreven !!! 
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KWB-FIETSEN 2011 

 

Ben je lid van KWB 

kom dan om half twee 

elke woensdag met ons mee. 

Want, volgen kan iedereen 

en we  fietsen niet ver van huis. 

Maar bij regen blijven we thuis, 

ons tempo is matig. 

Als je kan, kom regelmatig, 

we rusten even halfweg. 

Heb je pech onderweg, 

geen nood… het euvel wordt hersteld, 

of er wordt voor hulp gebeld. 

We houden ons stip aan de regels, 

en we rijden op asfalt of tegels. 

Met de gele fluo hesjes aan 

voelen we ons veilig op de baan. 

Voor iedereen 

heel veel 

fietsplezier. 

André 

 

 

 

 

 

 

Van mei tot augustus 

Start 13.30 uur dorpsplein 

-4- 
 



Goedkope zonnepanelen via kwb 
 

 

Met de info-avonden en de samenaankoop van dakisolatie heeft kwb de 

voorbije jaren veel mensen overhaald om hun huis beter te isoleren. Het milieu 

en hun portemonnee zijn er goed bij gevaren. En we gaan nog een stap verder. 

In Raak van april vinden de leden een aanbod over zonnepanelen. Kwb wil zijn 

leden informeren over zonnepanelen, en hen een mooie korting geven als ze 

zonnepanelen installeren. We werken hiervoor samen met de firma Linea 

Trovata. Wat bieden we? 

 

In Raak van april kan je een uitgebreid artikel lezen over zonnepanelen  

Als je er meer wil over weten schrijf je je in voor een van de vijf provinciale 

informatieavonden. deze gaan door: 

• op donderdag 12 mei 2011 om 20 uur in Heusden-Centrum 

(Limburg), parochiezaal ‘De Kring’, Guido Gezellelaan 15 

 

 

Deelnemen aan deze 

informatie-avonden is gratis 

voor kwb-leden, niet-leden 

betalen 3 euro. Je dient je wel 

een week vooraf in te schrijven 

via www.kwb.be/lineatrovata. 

Als je geïnteresseerd 

bent om zonnepanelen 

te laten plaatsen kan je 

via www.kwb.be/lineatrovata vrijblijvend een offerte aanvragen. Kwb-

leden krijgen een korting van 0,10 euro per kilowattpiek. Op een modale 

installatie is dit een korting van ongeveer 400 euro. 
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PC KWB  Comodo backup 3.0 

Met Comodo BackUp is het beschermen van je gegevens een eenvoudig 

karweitje. Met behulp van verschillende stappen maak je een kopie van het 

volledige systeem, een partitie of een aantal geselecteerde mappen. 

Daarnaast bevat het programma een aantal extra functies. 

Het is belangrijk om regelmatig een 

back-up van uw gegevens te 

maken. Je wil namelijk niet dat je 

waardevolle bestanden zijn 

verdwenen na bijvoorbeeld een 

systeemcrash of hardwarefout. 

Comodo BackUp stelt je in staat om 

op een eenvoudige manier een 

kopie van de gewenste gegevens te 

bewaren op een usb-stick, externe harde schijf of cd/dvd. 

De interface van het programma ziet er netjes uit, al is het jammer dat er nogal 

veel spellingsfouten te vinden zijn en niet alles correct is vertaald. In het eerste 

scherm geef je aan van welke gegevens je een kopie wilt bewaren. Je selecteert 

hier bijvoorbeeld specifieke mappen, een partitie of je volledige harde schijf. 

Ook een systeemback-up is mogelijk, waarin alle Windows gerelateerde zaken 

worden opgeslagen. Verder bewaar je eventueel data van het register, de 

gebruikersinstellingen en e-mail. In de volgende stap versleutel je de gegevens 

eventueel met een wachtwoord. Bij de derde stap geef je aan op welke locatie je 

de kopie wil bewaren. Je kan hier een specifieke map op een usb-stick of 

externe harde schijf of cd/dvd selecteren. In de overige stappen wijzig je 

geavanceerde instellingen. Zo maak je een tijdschema, waarin je aangeeft hoe 

vaak en op welk moment het programma de taak moet uitvoeren.  
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Op die manier hoef je niet telkens handmatig het proces te starten. Zodra de 

taak is afgerond, kom je weer in het eerste scherm terecht. 

 

Je laat de software op elk 

gewenst moment de taak 

uitvoeren. 

Herstellen 

Bij problemen doe je 

gemakkelijk een beroep op 

een back-up. Je klikt 

bovenaan op Herstellen 

selecteert daarna het juiste 

bestand. Vervolgens 

worden de gegevens 

herplaatst naar de standaardlocatie of je selecteert een andere map op je harde 

schijf. Helaas werkt de herstelfunctie uitsluitend in een Windows-omgeving. 

Mocht het besturingssysteem niet meer opstarten, dan heeft de software geen 

mogelijkheden om het systeem te repareren bij Comodo. 

 

Je kan deze software vrij downloaden via onze site : www.kwbheusden.be 
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stookolie 23 mei 2011 
Op onze site www.kwbheusden.be ga je de link vinden : online bestellen 

stookolie. 

Vul het formulier volledig in. 

Na het verzenden scroll je naar boven en daar krijg je 

een bevestiging van je bestelling.  

Een snelle en gemakkelijke manier van bestellen !!! 

Je kan natuurlijk ook nog gewoon bestellen via ons 

klassiek inschrijfstrookje. Uiterlijk bestellen tot  

maandag 23 mei 2011(een week vroeger als 

vermeld op de jaarkalender) 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  22mei  ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 23 mei ) 

          volgende samenaankoop : 26 sept 2011 
 
 
 
 
 

25 juni kermisbarbecue 
 

25 Juni houden we onze stilaan 

traditioneel geworden 

kermisbarbecue. 

Meer info en inschrijvingen  in een 

volgende kwb leeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Kab Aachen op bezoek bij onze kwb in Heusden. 
 

KAB, Kathölische Arbeitnehmer Bewegung is eigenlijk de KWB én KAV van 

Duitsland. Mannen en vrouwen werken samen. Ze hebben net zoals bij ons ook 

groepen per parochie en ze hebben gelijkaardige 

activiteiten. Daarnaast organiseren zij nogal wat vorming. 

Daarvoor hebben ze vormingshuizen. Deze liggen overal 

verspreid over het hele land. KAB heeft ook een kritische 

stem ten aanzien van de politiek. Ze nemen het op voor de 

gewone werkende mensen, voor de armen… werklozen. 

Weet dat in Duitsland geen minimumloon (meer) bestaat.  

Zaterdag 28 mei komt een delegatie van KAB op bezoek 

bij ons. Wil je er (even) bijzijn en hen ontmoeten? Geef 

dan een seintje aan onze voorzitter Romain Beerten of aan 

Ward Ceyssens. 

 

Wroeten bij de Wroeter. 
 

Onze voorzitter is een ondernemend man. Vorig jaar 

heeft hij mensen van de Wroeter ontmoet. En toen is de 

afspraak gemaakt dat wij wel eens een handje gingen 

helpen bij verbouwingswerken. Nu is het zover. Vrijdag 13 

en zaterdag 14 mei trekken wij naar het zuiden… Iedereen mag mee. Wie voelt 

het al kriebelen?  

De Wroeter is een onderneming waar heel wat mensen met mindere kansen 

terecht kunnen. Het werk dat de Wroeter doet is belangrijk voor deze mensen. 

Zij verdienen onze waardering en hulp. Je kan je aangeven bij voorzitter 

Romain romain@kwbheusden.be of 011 420702                  of bij Ward 

Ceyssens ceyssensward@hotmail.com of 011 428399.  
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Sportieve dagen t.v.v. ziekenwerking  

Mijnwerkers – Brancardiers 

    Voetbalterrein ‘SK Heusden 06’ aan de Noordberm te Heusden. 

 

Vrijdag 20 mei 2011: aftrap om 18 u, met doorlopend REUZEtombola 

Zaterdag 21 mei 2011: aftrap om 14u, 

met doorlopend  REUZEtombola en 

kinderanimatie 
Inlichtingen: 

- Sylvain Schraeyen, M.Scheperslaan 81, 3550 

H-Z, tel. 011/53 73 07 

- Jos Moons, Kruiskapelstraat 10,  

3550 H-Z, tel; 011/43 11 67  

 

 

Woensdag 1 juni SCHREMKESCHIETEN K.W.B. 

 
Plaats: lagere school “De Springplank” Kapelstraat 
 
Inschrijvingen vanaf 17u30, men kan ook vooraf inschrijven  
 
Wedstrijden beginnen om 18u30. 
 
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men terplaatse kan samenstellen. 
 
Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654 
 
 

PS. dit is de dag voor Hemelvaart 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- echtgenote André Schroyen, Hemelrijk 

-  

- Nieuw lid 

- Marc Sneyers, Sluisbamd 

Geboorten 

- Hanne-Laure, kleindochter van Nando Barzan, Nicolaïstraat. 

Planningsvergadering: ook uw stem is 

waardevol voor ons!  
Zonder te stoefen, mogen we zeggen dat onze kwb elk jaar een ruim aanbod van 

activiteiten heeft. Dit komt er echter niet vanzelf. Elk jaar spenderen we flink 

wat tijd aan de voorbereiding van een nieuw programma. Naast de gewone 

werking willen we volgend werkjaar vooral aandacht besteden aan een aanbod 

voor en door jongeren (min 40-ers en hun gezinnen). Wie wil komen 

meedenken en/of goeie ideeën heeft, is welkom. We starten de vergadering met 

een hartelijk ontbijt. Ondertussen evalueren we het voorbije jaar even. En 

daarna… maken we plannen jongens! 

zondag 5 juni 9.00-12.00 in de Kring  
Zeg niet te gauw: niets voor mij. Iedereen heeft wel ideeën. Kan je echter niet 

aanwezig zijn, doe dan ons en uzelf een plezier en zend een mailtje of doe een 

telefoontje naar onze voorzitter Romain Beerten. We houden rekening met ieder 

idee.  romain@kwbheusden.be of 011 420702    

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Wie een kuil graaft voor een ander, is in elk geval geen 

egoïst.  Ludo 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 20 mei bij : Jan 

Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 



De Bark open air 

Op zaterdag 21 mei organiseert het Rode Kruisopvangcentrum voor 

asielzoekers ‘de Bark’ een eerste opendeurdag, het geheel krijgt een 

feestelijk tintje.  

Naast enkele spetterende DJ-optredens van onder andere Buscemi en Luca 

Barassi, zal ook Limburg’s eerste Murga zijn intrede doen in Heusden-

Zolder. Dit is een hedendaags concept dat is overgewaaid uit enkele 

grootsteden, waar het al zo’n 5 jaar met succes bestaat. Hier werden 

Murga’s opgericht, in een poging om de grootsteden uit hun negatieve 

spiraal te halen en opnieuw samen te brengen in muziek, feest en dans.  

Om tijdens de opendeurdag van het opvangcentrum een eigen Murga op de 

been te brengen, werd Kundabuffi gecontacteerd. Dit 

wereldmuziekensemble heeft reeds 6 jaar ervaring in het organiseren van 

gelijkaardige muziekparades door heel België. Zij vormen de spil van Murga 

Limburg. Gehuld in wereldse kostuums, brengen zij op geheel eigen manier 

muziek van over de hele wereld tot uiting in feestelijke parades.  

Zo een parade bestaat uit verschillende onderdelen. Het centrale stuk van 

de parade zal bestaan uit een grote aanhangwagen, waarop de zware 

percussie is gehuisvest. Zij zorgen voor een stevige beat en brengen het 

nodige volume aan. Verspreid doorheen de parade is de lichtere percussie 

terug te vinden. Een steltenloper en vuurspuwer zorgen voor een theatrale 

toets. Om deze Murga meer gestalte te geven, nodigen wij alle 

jeugdbewegingen en jeugdhuizen van Heusden-Zolder uit om deel te 

nemen aan dit feestelijk gebeuren. Samen met de kinderen van het 

opvangcentrum ‘de Bark’ krijgen jullie de kans om deel uit maken van een 

wereldse parade die op 21 mei door de straten van Heusden trekt. 

Daarnaast zal ook een delegatie van de dorpsraad mee paraderen, om een 

eerste tipje van de sluier op te lichten van de Reus van Heusden-Zolder! 

Indien er interesse is om deel te nemen aan dit geweldig evenement, 

gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met Seppe Vanhex, 

integratiemedewerker van het Rode Kruisopvangcentrum ‘de Bark’ Heusden 

Zolder. 

 

Rode Kruisopvangcentrum ‘de Bark’ Heusden-Zolder 

Tel. nr.: 011 71 00 20 

E-mail: integratie.ocHeusden-Zolder@rodekruis.be   

Binnenkort zal OC ‘de Bark’ Heusden-Zolder ook vertegenwoordigd zijn op 

Facebook! 

Meer weten? 

www.murga.be 

www.kundabuffi.be 

 
 


