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Stel je een buurt voor waar er niks te beleven 

valt, waar iedereen na het werk de zetel 

opzoekt en waar er geen contact is tussen 

buren. Stel je een buurt voor waar niemand 

elkaar kent, niemand voor elkaar iets betekent en niemand initiatief 

neemt om samen iets te doen. Hoe zou jij je voelen? Zou jij er willen 

wonen? Zou jij je er thuis voelen? Een buurt kan pas bruisen als 

iedereen eraan mee werkt en iedereen de kans krijgt om er bij te 

horen. Jong, oud, man, vrouw, arm of rijk, in onze gezinsbeweging is 

er plaats voor iedereen. Kwb is er nog steeds voor jou. 

 

Nu het de periode is van de ledenbijdragevernieuwing is het een goed 

idee om hier even bij stil te staan. KWB-Heusden heeft dit jaar veel 

energie gestoken in het vieren van 75 jaar kwb (en er zijn nog enkele 

activiteiten rond dit gebeuren). Maar ... 

 

Vanaf nu kijken we ook weer vooruit. We willen er een klets op geven 

en ook de jonge en nieuwe gezinnen in onze parochie bereiken en ons 

dorp weer gastvrijer maken. Daarom deze actie tot eind 2018: 
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MAAK EEN NIEUW KWB (GEZIN)  LID EN ONTVANG 

                       ALLEBEI EEN FLES CAVA            

Bezorg onze secretaris naam, adres en telefoonnummer     

                              

Het is nu het ideale moment om kennis te maken met onze kwb en met 

een beetje geluk ... 

 

In dit boekje vind je een overschrijvingsformulier 

om je lidgeld 2018 te betalen. Doe dit deze 

maand nog. Het bedraagt nu 30 euro. Je ontvangt 

een kalender met al onze activiteiten, een 

kortingenboekje, kortingen op samenaankopen en 

de handige lidkaart. Je kan de kaart ook digitaal opslaan op je 

smartphone zodat je die altijd bij je hebt (inschrijven, Lunchgarden 

…) Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de Fidme-app. 

 
 

KOOKLESSEN = THEMA-AVONDEN 
Deze maand starten de kooklessen voor dames en heren. Er zijn nog 

enkele plaatsen vrij. 

De heren koken telkens op dinsdag 19 uur: 7 november,  

12 december,  9 januari,  6 maart, en 24 april.  

De dames koken op woensdag 19 uur: 

 8 november, 13 december,  10 januari,  

7 maart, en 25 april.  

 Inlichtingen en inschrijven  bij Stefan 

Aerts 0474/35.43.21 

Wil je 1 les proberen of eens komen 

kijken. Niet twijfelen !!!  
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ZATERDAG     11 NOVEMBER 2017        15u30 
 

 

Omdat we dit jaar met een dikke kaskraker zitten is er een 

voorverkoop voorzien. Formule en prijs blijven onaangetast in 

voorverkoop. Kaarten zijn waarschijnlijk ook nog aan de kassa 

verkrijgbaar. De programmatie kan na het drukken van de Leeft 

eventueel nog aangepast worden.  Dit is op 3 november definitief 

geweten. 

 

Kaartenvoorverkoop op  woe-don-vrij  8-9-10 november van 17 

tot 20 uur bij Alain Poorthoevestraat  4/1  0474 74 91 54. 

B.jans@telenet.be Breng gepast geld mee in een envelop voor een 

vlotte afhandeling. 

 

 

 

KWB-prijs = 8 euro = film, 2 drinks, tombola in voorverkoop 

KWB-prijs = 10 euro aan de kassa 

 

FILM én PRESTIGIEUZE TOMBOLA 2017 na de film in de bar  

  

 

 

15u30: 'Het tweede gelaat', de nieuwste 

speelfilm van Jan Verheyen, gaat op 14 

oktober in wereldpremière op het Chicago 

International Film Festival. 'Het tweede 

gelaat' zal er worden vertoond onder de 

Engelse titel 'Control'.  

 

'Het tweede gelaat' is een politiethriller en tevens het sluitstuk van een 

drieluik rond het speurdersduo Vincke en Verstuyft, gebaseerd op de 

mailto:B.jans@telenet.be
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romans van Jef Geeraerts. De vorige twee films uit de reeks, 'De zaak 

Alzheimer' en 'Dossier K' waren met respectievelijk 750.000 en 

425.000 bezoekers grote successen aan de bioscoopkassa. 

 

In 'Het tweede gelaat' gaat de ooit onvoorwaardelijke vriendschap 

tussen de commissarissen Vincke en Verstuyft door diepe dalen 

wanneer ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke 

moorden. Een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden 

wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de 

seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier. 

 

 

 

 

16u15  Sinterklaas en het gouden hoefijzer met Jaak Van Assche 

en Walter De Donder.  

De tienjarige Bloem is helemaal gek op het paard van 

Sinterklaas. Wanneer ze na verschillende pogingen 

Sinterklaas zo ver krijgt dat ze op zijn paard Amerigo 

mag rijden gebeurt er iets verschrikkelijks. Tijdens 

een ritje buiten het kasteel verliest Amerigo één van 

zijn hoefijzers. Het paard van Sinterklaas heeft geen 

normale hoefijzers, maar gouden hoefijzers. Zonder de 

magische hoefijzers kan Amerigo de daken niet op. Sinterklaas wil 

zijn pieten niet ongerust maken en start samen met Bloem 

een zoektocht. Zouden ze het hoefijzer op tijd vinden of kan 

pakjesavond dit jaar niet doorgaan... 
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Kwb overdag  
02/11/17  

500 jaar godsdienstoorlog. Freddy Mantels. 

Maarten Luther was een augustijner monnik en hoogleraar in de 

moraaltheologie aan de universiteit van Wittenberg. Op 31 oktober 

1517, 500 jaar geleden dus, op de vooravond van Allerheiligen 

publiceerde hij zijn 95 stellingen tegen de aflaten.  

Die datum is het symbolische begin van het 

protestantisme. Luthers bedoeling was niet om een 

schisma in het christendom te veroorzaken, wel om te 

protesteren tegen de aankoop van aflaten. Een aflaat 

kopen was voldoende om de zondestraffen 

kwijtgescholden te krijgen zonder grote persoonlijke 

inzet. Luther wilde deze wantoestanden aanklagen en 

rechtzetten en ging ervan uit dat de paus de misbruiken van de 

aflaatverkoop ook zou veroordelen. De aflaat waartegen Luther in het 
bijzonder reageerde was de Jubileumaflaat voor de nieuwbouw van de 

St.-Pieterskerk in Rome. 

Vanaf 1524 braken regelmatig godsdienstoorlogen uit die Europa en 

later de rest van de wereld verdeelden. Voor Vlaanderen begon toen 

een bloedige onderdrukking door de Spanjaarden en een scheiding 

met de Noordelijke Nederlanden. 

 

09/11/17  

Fietstocht. 
Sinds jaar en dag wordt op de 2de donderdag van het 

nieuwe jaarprogramma een fietstocht georganiseerd. We 

hopen steeds op mooi weer: soms regent het, soms is het een heerlijke 

dag om buiten te zijn. 

Deze keer fietsen we richting Remise 56 in Koersel, natuurlijk niet via 

de kortste weg.  
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16/11/17  

Fietsen door de Verenigde Staten. Paul Coolen. 

Op 1 april vertrok Paul Coolen op solotrip 

door het zuidwesten van de USA. Van New 

Orleans tot San Francisco in 40 dagen: een 

tocht van 3650 km, 3 Trump- en 3 

Clintonstaten waarbij hij ook de prachtige 

natuur ontdekte: de Mississippi delta, de Rocky Mountains, 

natuurparken, canyons en Californiavalley. Paul ging elke dag op zoek 

naar slaapplaatsen, gastvrije Amerikanen. In een samenleving waar de 

fiets geen transport middel is maar enkel dient als hobby. Een 

maatschappij zoals de onze maar toch heel verschillend, met een 

andere eetcultuur, andere leefwijze, andere visie. 

Zoals van zijn vorige fietstochten heeft Paul ook hierover een 

prachtige presentatie gemaakt. 

 

23/11/17  

Bezoek vluchtelingenhuis. 
Op de voormalige legerbasis van Houthalen-Helchteren is een plaats 
waar vluchtelingen terecht kunnen. Op korte tijd werd de site 
helemaal omgebouwd tot een opvangcentrum voor 600 
vluchtelingen en 55 medewerkers zorgen ervoor dat alles goed 
verloopt. 
De keuken en de ontspanningsruimte zijn modern uitgerust, sport- en 
spelmateriaal werd in overvloed geleverd door gulle schenkers. De 
slaapvertrekken zijn opgedeeld volgens de samenstelling van de 
groepen: gezinnen kunnen in kleinere units verblijven, alleenstaande 
mannen delen dan weer grotere slaapvertrekken. In de 
gemeenschappelijke ruimtes is gratis wifi voorzien. 
Goed schoeisel is een aanrader! 
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30/11/17  

Dorpsraden en stille wegen. Paul Coolen. 

In elk kerkdorp hebben we nu een dorpsraad. 

Maar wat zijn eigenlijk dorpsraden? Hoe zijn ze ontstaan? Heeft elke 

dorpsraad dezelfde opzet? Hierover meer uitleg en daarna hun eerste 

gezamenlijke realisatie: uitwerking van de stille wegen. 

De gemeente Heusden-Zolder, de verschillende dorpsraden en Trage 

Wegen vzw slaan begin 2012 de handen in elkaar om werk te maken 

van de trage wegen. Een eerste belangrijke stap is inventariseren. Hoe 

is het vandaag gesteld met de trage wegen in Heusden-Zolder? Welke 

paden zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke 

verbindingen zijn er mogelijk tussen de kerkdorpen of van de kernen 

naar de lokale winkel, kerk of school? De mogelijkheden en 

wenselijkheden worden pas duidelijk nadat de trage wegen 

in de gemeente in kaart zijn gebracht. Deze 

onderneming vond, dankzij heel wat 

vrijwilligers, plaats in 2012 - 2013. Nadien 

werd deze inventaris met lokale bewoners en 

gebruikers geëvalueerd om te kijken welke kansen, uitdagingen en 

prioriteiten er in de toekomst te verzilveren zijn.  

En hoe ver staan we nu? Wat is er reeds gerealiseerd en wat zijn de 

verdere toekomstplannen?  
 

KWB OVERDAG  (enkel voor kwb leden) 

Wens je deel te nemen aan al de activiteiten van kwb overdag 

KOSTPRIJS: 12 euro/persoon   of     15 euro/koppel 

Wens je éénmalig een activiteit bij te wonen: KOSTPRIJS 4 euro 

Deze bijdrage dekt niet: 

- consumptie bij de samenkomsten 

- betalende uitstappen en feesten 

- vergoeding voor de chauffeurs bij uitstappen 

Voor lidmaatschap: 

Telefoneer naar  NEUMANN KLAUS  0486/14 27 90 

Of stuur een mailtje naar klaus.neumann@telenet.be 

Of kom naar de activiteit en word lid door ter plaatse te betalen. 

De activiteiten gaan altijd door op donderdagvoormiddag in het feestzaaltje van 

De Kring (9u00) 

mailto:klaus.neumann@telenet.be


-8- 
 

Samenaankoop onderhoud ketels en 

schoorstenen 
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 

Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

Website: www.comfortheating.be 

   Email: info@comfortheating.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jubileumboek kan je kopen tijdens de tentoonstelling welke 

doorgaat in wooncentrum Hof Ter Bloemen.  

Te bezoeken elke namiddag van zaterdag 28 oktober tot en met 

zondag 12 november.  

 

Ook na de tentoonstelling is het boek nog te verkrijgen in de 

dagbladhandels van Vera en ’t Punteke, drankenhal Hauweycken en 

Spar Aerts.  

Het boek kost € 15,00 en is eventueel te bestellen door een 

overschrijving op rek BE45 7351 1616 8589.  

http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Brabantse bierenwandeling  

Zaterdag 18 november 2017 

 
Beste bierenliefhebbers, 

De blonde, de donkere en de tripel bieren zullen dit jaar uit de 

provincie “Brabant” komen.  

De eerste 200 deelnemers kunnen meegenieten van deze 

gefermenteerde dranken. Snel  zijn is dus de boodschap. 

 

➢ Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  

➢ Afstand wandeling: ± 5km 

➢ Startplaats: O.L.V. Gilde,   

Schaapsweg 81, Heusden-Zolder 

➢ Kostprijs: €13 (inkom + degustatieglas) 

➢ Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden  

➢ Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 

➢ Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 11 november. 

 

   Inschrijven kan bij: 

       Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59 

       Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79 

      Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661  

      met vermelding van naam, adres en aantal personen. 
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Met kwb naar de revue vrijdag 16 februari 2018 

 
TES ZOE VER 

De revue bestaat 50 jaar, “Tes zoe ver” is de titel van hun volgende 

voorstelling. Wie wil gaan kijken kan via kwb kaarten bekomen, de 

prijs is nog steeds 9 euro. Zestien februari lijkt nog veraf, toch kan je 

reeds vanaf november je kaarten reserveren. De honderd kaarten die 

we ieder jaar ter beschikking krijgen gaan als zoete broodjes de deur 

uit, dus snel zijn is de boodschap.  

Reserveren kan je bij Michel Truyers Schootstraat 172, in Heusden. Je 

bezorgt Michel 9 euro per kaart die je reserveert en klaar is Kees. De 

kaarten worden je op een later tijdstip bezorgd bij je thuis of aan de 

ingang de avond van de voorstelling. 

Waarom reserveren? Michel heeft lange tijd voor hij de kaarten in zijn 

bezit heeft een schema van de plaatsen die voor ons bestemd zijn. 

Door te reserveren kan hij door wikken en wegen ieder beschikbaar 

plaatsje toewijzen. In het verleden bleef er soms een enkel plaatsje 

ergens tussenin onbezet.  

    

 



-11- 
 

 Café manger  vrijdag 24 november. 
Op het menu balletjes in tomatensaus met puree. Ter plaatse vers 

gemaakt. Breng je kinderen en of je kleinkinderen mee. Dit is een 

eenvoudig menu dat iedereen lust. 

Wanneer: vrijdag 24 november tussen 18 uur en 20 uur. 

Waar: in de kleine feestzaal van De Kring. 

Prijs: 4 euro per persoon kinderen onder de 10 jaar 2 euro. 

Enkel de eerste 100 ingeschrevenen kunnen deelnemen. 

Inschrijven:  Marc Bijloos Geenrijt 73  

tel 011/ 42.46.50 of 0479 54 55 75 

Inschrijven voor woensdag 22 november. 

Betalen doe je ter plaatse. 

KWB gezinsweekend september 2018 
 

Volgende jaar verblijven wij in een hotel aan het stuwmeer van 

Gerolstein. Wij hebben al een mooie wandeling voor ogen en de niet-

wandelaars houden we ook wel bezig.  Een duik in het zwembad kan 

ook altijd. 

Wanneer :  14 - 15 - 16 - september 2018, volpension. 

Prijs : 152 euro per persoon 

Inschrijven : Voor 30 januari 2018 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 

10 Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 

Euro/persoon. 

 
Inschrijving gezins-wandel-weekend 14 - 15 - 16 september 2018 

 

Naam : --------------------------------------------  geboortedatum :  --------------------------------  

 

Naam : --------------------------------------------  geboortedatum :  --------------------------------  

 

Naam : --------------------------------------------  geboortedatum :  --------------------------------  

 

Naam : --------------------------------------------  geboortedatum :  --------------------------------  

 

Adres  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Gsm nummer ----------------------------------------  

 

Email : ............................................................................................................................... 
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FAMILIENIEUWS 
Geboorten 

- Nona, achterkleindochter van Angèle Vandersmissen, 

G.Gezellelaan. 

Overlijden 

- Petra Aerts, IJzerveld, echtgenote van Farid Abdelmalek. 

Nieuwe leden 

- Dennis Engelen, Bergstraat. 

- Eric Pollers, Beringersteenweg. 

 

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

In de herfst krijgt de twijfel gelijk.  De wereld vergaat een beetje, 

om het eens te proberen. 
 Simon Carmiggelt 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

17 november bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , 

 e-mail : janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 


