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Fiets foto zoektocht 2016. 
 

Waarom eens niet meedoen? Het is een fijne en goedkope 

ontspanning. Rustige wegen waar je niet dikwijls komt; en op tijd en 

stond kom je een terrasje  tegen waar je kan verpozen. Je zult niet 

alles in één keer vinden maar de volgende ronde wordt veel 

gemakkelijker, je hebt al een aantal zaken gevonden. 

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 de juiste volgorde vanaf het 

startpunt en al deze foto’s zijn aan de rechterzijde of frontaal van 

het parcours te vinden.  

Dus foto 1 is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de 

volgende enz… 

Bij de  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  50m van de plaats vanwaar de foto van deel 1 genomen is, 

moet je een foto van deel 2 vinden. Mogelijk moet je hiervoor een 

beetje terug rijden of wat verder.  Als er een zijstraat is kan zelfs daar 



-2- 
 

nog iets te vinden zijn. Alle foto’s  zijn van op straat zichtbaar. Privé 

domein wordt niet betreden! 

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.   

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 

Om één van de 3 hoofdprijzen te winnen dien je aanwezig te zijn 

op de prijsuitreiking. Indien je dan niet daar bent heb je wel kans 

om een andere prijs te winnen. Dit jaar zullen we voor enkele 

leuke en aangename verrassingen zorgen. 

De verkoop start op onze kermis barbecue en men kan blijven zoeken 

tot eind september. 

Prijsuitreiking is op vrijdag 7 oktober om 20u in de feestzaal van de 

Kring. 

Succes! 
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Beste kwb-ers en -sters  
Volgend jaar vieren wij, KWB Heusden Centrum, ons 75 jaar bestaan en 

zijn er verschillende activiteiten die in teken staan van 75 jaar KWB. Nog 

iets nieuws is dat kwb gaat overschakelen van een werkjaar naar een 

kalenderjaar , dat wil zeggen dat de nieuwe kalender dit jaar van 

september 2016 tot december 2017 gaat om dan van 2018 te starten van 1 

januari 2018 tot 31 december 2018. Het laatste nieuws is dat we een 

nieuwe website hebben (kwbheusdencentrum.org ). Deze site is gemaakt 

door onze nieuwe webmaster Jef Bams of bij naam (Jef Web ) 

PROFICIAT Jef. Onze secretaris Ludo Engelen zijn 8 jaar zitten er bijna 

op en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. Is er interesse, 

laat het mij weten (0474/749154) of via de kwb site. Er volgt dus een jaar 

waar hard gewerkt zal worden. Maar  allereerst  wil ik jullie een fijne 

vakantie wensen en hoop dat jullie een goed en een zonnig verlof hebben, 

na deze natte dagen mag er stilaan wat zon komen. En met al de 

toestanden die er tegenwoordig zijn mogen we ons niet laten kennen en 

gewoon ons ding doen, wat we graag doen , ergens op vakantie gaan naar 

welk land ook . Na een jaartje hard werken hebben we dit wel verdiend. 

Dus zij die vetrekken geniet er van en een behouden thuiskomst. We 

hopen jullie terug te zien op een van de volgende activiteiten. Voor de 

thuisblijvers, tot op een van de terrasjes met zonnige groeten van jullie 

voorzitter Alain  

Zoektocht nieuwe secretaris 
Onze secretaris Ludo Engelen heeft zijn 

termijn van 8 jaar erop zitten. 

Langs deze weg willen we Ludo nu al 

bedanken voor zijn inzet als secretaris 

van KWB-Heusden. 

Tegen eind 2017 zijn we echter op zoek 

naar een nieuwe secretaris. 

Heb je zin om je in onze 

bestuurswerking als secretaris te 

engageren meld je dan bij onze voorzitter Alain Jans  0474 74 91 54  

of  

mail : Alain@kwbheusden.be 
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Een tocht als vluchteling 10 november 2016 

Muze Heusden-Zolder       Margriet Hermans 

 
Zangeres en ex-politica Margriet Hermans houdt 5 

voorstellingen voor kwb rond haar ervaringen in het 

tv-programma ‘Terug Naar Eigen Land’. In dat 

programma legde Margriet Hermans samen met 

Zuhal Demir, Bert Gabriëls, Veroniek Dewinter, 

Jean-Marie Dedecker, Ish Aït Hamou en 

programmamaker Martin Heylen de weg af die 

vluchtelingen naar Europa volgen. 

De reis langs de vluchtelingenroute van het Midden-

Oosten en Noord-Afrika naar Europa ontlokte bij de ex-politica wel 

eens harde standpunten, maar Margriet is achteraf toch vooral 

aangedaan. Ook na de reis wilde Margriet zich nog engageren voor de 

vluchtelingen. Kom naar deze boeiende avond en breng gerust 

vrienden, sympathisanten of familie mee en laat je meevoeren door de 

diepgaande ervaringen die Margriet 

tijdens ‘Een tocht als vluchteling’ zal 

delen. Iedereen is welkom! 

Donderdag 10 november De Muze in 

Heusden-Zolder, plaatsen zijn beperkt. 

 

Er kunnen enkel tickets besteld worden 

via de website : www.kwb.be/onbegrensd 

Prijs voor leden : 6 euro, niet-leden 10 euro 

 

 

 

 

http://www.kwb.be/onbegrensd
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Wat doen we op  
zomeravond vrijdag 29 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 & co 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). 
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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 … 

 

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  

 

 

 

 

  

mailto:frank.vanderaerden@telenet.be
mailto:bjorn@pennings.be
mailto:stefan.aerts55@telenet.be
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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.  

 

 

 

 

 

 

BUITEN SPEL DAG 
Zondagnamiddag 28 

 augustus  
OLV Gilde Schaapsweg 

81 
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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) 

 

Graag vooraf telefonisch of via email inschrijven: 

Bjorn -- Burg. Eerdekens 2    0495162680 bjorn@pennings.be 

Stefan – Noordberm 4            0474354321 Stefan.aerts55@telenet.be 

Jos –  Kruiskapelstraat 10       0473620544  jos@kwbheusden.be  

Frank  Processieweg 27  0498544542 

frank.vanderaerden@telenet.be 

                    

 

Kwb buitenspeeldag op zondag 28/08/2016 vanaf 13u30 tot 17u00  

Op de terreinen van de O.L.V.Schuttersgilde Schaapsweg  

Dit jaar kunnen kinderen zich amuseren 

met o.a. volgende spelen: 

Visjes vangen, voetbal, ring werpen, 

flessen vangen, loopfietsjes, wipje met 

geluid, hoelahoepen, oude volkspelen,  

blik werpen, enz. voor elk wat wils, 

iedereen heeft een prijs  
                                        

 

 

                                  

 

  

mailto:bjorn@pennings.be
mailto:Stefan.aerts55@telenet.be
mailto:jos@kwbheusden.be
mailto:frank.vanderaerden@telenet.be
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STOOKOLIE EN GASKETELS 
 

Wettelijke reglementering mbt. mazoutinstallaties en 

gasinstallaties: 

Het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 verplicht de gebruiker van 

een verwarmingsinstallatie werkende op vloeibare brandstoffen 

(stookolie) om jaarlijks de ketel/brander installatie te laten 

onderhouden. 

 Voor mazoutketels: Jaarlijks, met een tussentijd van maximaal 15 

maanden, dienen ketel, brander en schoorsteen een onderhoudsbeurt te 

krijgen.  

Bij dit onderhoud wordt de vuurhaard mechanisch (manueel) 

gereinigd aan de hand van borstels. Niet alleen de vuurhaard, maar 

heel het traject dat de verbrandingsgassen doorlopen, dient gereinigd 

te worden. Deze reiniging heeft tot doel om het roet gevormd tijdens 

de verbranding te verwijderen en daardoor de warmteoverdracht 

tussen de vlam en het warmtegeleidende medium te 

vergemakkelijken.  

De Vlaamse Regering actualiseerde het Koninklijk Besluit van 6 

januari 1978. De tekst werd goedgekeurd op 8 december 2006 en 

gepubliceerd op vrijdag 27 april 2007, waardoor deze nieuwe 

reglementering van toepassing wordt vanaf 1 juni 2010. 

 Zoals vroeger dient het onderhoud eenmaal per jaar te gebeuren. Na 

het schoonmaken/controleren van het stookinstallatie en de 

schoorsteen moet de brander afgesteld worden. Ook de schoorsteen en 

de ventilatie van de stookplaats moeten voldoen aan de geldende 

norm.  

Voor gasketels moet het onderhoud om de twee jaar plaatsvinden, en 

de eerste keer vóór 1 juni 2010. Na het schoonmaken/controleren van 

de ketel en de schoorsteen moet de ketel/brander afgesteld worden. 

Daarnaast moet men ook de goede werking van de veiligheden 

nagaan, en ook de schoorsteen en de ventilatie van de stookplaats.  



-10- 
 

Voor woningen ouder dan 10  jaar (voordien 5 jaar) geldt een btw-

tarief van 6%.  

Bij nieuwe woningen of woningen jonger dan 10 jaar is dit 21%. 

(voordien 5 jaar) 

Het goede nieuws is dat het een onderhoud van een cv-installatie 

fiscaal aftrekbaar is. 

Onderhoud CV ketel fiscaal aftrekbaar 

Wanneer je een oude verwarmingsketel hebt, kent de federale 

overheid een belastingsvermindering toe van 40%. Dit voordeel is 

enkel geldig voor kosten die te maken hebben met het regelmatig 

onderhoud en afstellen van de installatie.  

Herstellingen van de defecten en reinigen van de schoorsteen komen 

niet in aanmerking en moeten opgesplitst worden op de factuur.  

De aannemer moet ook alle verklaringen afleveren die voldoen aan de 

voorwaarden van een correcte keuring. 

De overeengekomen prijs samenaankoop onderhoud ketels: 

De prijs die kwb overeengekomen is met de firma comfort Heating 

betreft de installaties ouder dan 10 jaar omdat deze het meest 

voorkomen bij onze leden. 

Wat als je woning geen tien jaar oud is? 

Het overeengekomen bedrag bij de samenaankoop is berekend op 6% 

btw. Deze wordt van het overeengekomen bedrag afgetrokken, op het 

nieuw bekomen bedrag  wordt dan 21% btw bijgeteld. 

Eigenaars van woningen jonger dan 10 jaar betalen dus 15% meer. 

Enkel op deze manier kan de handelaar op reglementaire wijze 

werken. 

Samenaankoop stookolie maandag  

26 september 2016 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 

inschrijfstrookje of online via 

www.kwbheusdencentrum.org 
 

 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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32ste Natuurloop KWB Heusden 

3 september 2016 
 

Inschrijving en vertrek in het Kuipershof Gezellelaan 13 Heusden 

15 u gezamenlijk vertrek van de 4,5 en de 9 km 

Inschrijvingsgeld: Kwb-leden 3 Euro, niet-leden 5 Euro 

Parcours: vlakke omloop in de vallei van de Mangelbeek 

Na aankomst ontvangt iedereen een prijs met daarbovenop nog een 

aanwezigheidstombola. 

Inlichtingen: Johan Ceyssens 0499 14 23 15  

www.kwbheusdencentrum.org 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

Schoonvader (Jules Mertens) van Henri Reynders (Sint-Jansstraat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lange tijd niet hoeft te zijn. 
 Simon Carmiggelt 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

12 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 

 

 

 

 

mailto:jan@kwbheusden.be

