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KWB  MOEDERDAG = EETDAG met 
dessertbuffet 

Zondag 13 mei  van 11u30 tot 14u00 in ’t 
Kuipershof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben we het concept herdacht. We willen een rustige 
en gezellige eetdag creëren. Dit doen we door een maximum 
aantal personen in te stellen. Dus iedereen die tijdig inschrijft 
heeft plaats. Geen dubbele boekingen. Je bepaalt zelf wanneer 
je de soep wil ontvangen en daarna wanneer je het hoofdgerecht 
wil. Voor het dessert mag je naar het buffet. Inderdaad opstaan. 
Dus, je blijft zo lang zitten als je wil en je bepaalt je eigen tempo. 
Het hoofdgerecht kies je, inschrijving en reservatie zijn verplicht.  
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Het menu voor 13 euro  ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro)   
bestaat uit een soep * hoofdschotel * dessert.  
 

KWB   MOEDERDAG = EETDAG     zo 13 mei 11u30  tot  
14u00 
 

Tomatensoep met balletjes is voor iedereen.  

Hoofdgerecht  

+ + + + + + +  

A: Stoofvlees                a: Kinderportie 

B : Kipfilet champignonsaus    b: Kinderportie 

C: Gepaneerde visfilet & tartaar   c: Kinderportie 

D: Vegetarische burger    d: Kinderportie 

F: Frieten      nvt 

P: Puree       nvt 

------  kinderen telkens een halve portie ------ 

+ + + + + + + + 

Dessertbuffet 

 

Noteer nu al in je agenda 

Zaterdag 23 juni : kermisbarbecue 
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Samenaankoop onderhoud ketels en schoorsteen, 

keuring mazoutton 

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

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Deze maand kan je inschrijven voor deze samenaankoop. 

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 

 (vermeld bij ieder contact dat u lid bent) 

 

 

 

 

SCHREMKESCHIETEN K.W.B.  

woensdag 9 mei 

 
Plaats: Vrije Lagere School “De  Brug” Brugstraat 16 
Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan ook vooraf inschrijven  
Wedstrijden beginnen om 19 uur 
Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men ter plaatse kan 
samenstellen. Na iedere ronde verandert de samenstelling van 
elke ploeg, dus iedere keer nieuwe ploegmaats. 
Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat. 
Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654 
  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Zaterdag 2 juni 2018: 
Lente uitstap naar de streek van de Düssel. 

 
We ontdekken op onze dagwandeling een mooie streek niet zo 
heel ver van de grote stad Düsseldorf. Tijdens die wandeling 
worden we af en toe geconfronteerd met het riviertje de Düssel: 
zou de benaming van de grote stad daarmee te maken hebben? 
De stad ligt in ieder geval aan de monding van de Düssel in de 
Rijn. 
De uitgestippelde wandeling zit vol afwisseling en leidt ons de 
ene keer door een holle weg, dan weer over een plateau met 
vergezichten, of nog langs de kabbelende rivier via kronkelende 
paadjes. 
Na een koffie met koek bij aankomst aan ons vertrekpunt 
wandelen we tijdens de voormiddag ongeveer 4,0km en eindigen 
dan voor een middagstop in een familiehotel waar men ons een 
dagsoep zal serveren. 
Het namiddaggedeelte van de wandeling bedraagt rond de 
8,0km en is dus een stuk langer, maar is eveneens meer dan de 
moeite waard. 
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Als afsluiter bieden we ergens ten velde onze traditionele 
receptie aan! 
Daarna gaan we met z'n allen genieten van een lekkere warme 
maaltijd en een dessertje.  
 
Opmerking: 
Voorzie aangepast stevig schoeisel, bij voorkeur 
wandelschoenen.  
Een wandelstok is zoals steeds aan te bevelen! 
Praktisch: 
Vertrek met de autocar om 08.00u op het Boudewijnplein te 
Heusden-Zolder 
Terugkeer is voorzien tussen 21.00u en 22:00u 
 
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een 
koffie/thee met gebakje bij aankomst, een middagsoep, een 
avondmaal (zonder drank), verzekering lichamelijke ongevallen: 

• € 50,00 voor de leden Pasar en KWB 
• € 55,00 voor niet-leden  

Je kan inschrijven voor deze prachtige daguitstap door het 
verschuldigde bedrag ten laatste tegen 23 mei te storten op 
rekening-nummer van Pasar: BE14 7845 8006 5783. 
Er worden 30 plaatsen voorzien voor Pasar-leden en 20 plaatsen 
voor KWB-leden.  
Bij storting de vermelding Pasar of KWB of niet-lid opgeven, en 
graag ook  Uw GSM nummer vermelden. Dit wordt enkel gebruikt 
om U eventueel te contacteren indien nodig. 
Opgelet: plaatsen worden toegewezen volgens ontvangst 
betaling! 
Info: Arnold Vinck 0494.43.25.72 
  Eric Heyligen 0475.52.04.99  
  pasarheusden@gmail.com 
Annulering na 23 mei kan tot gevolg hebben dat bepaalde 
kosten niet kunnen gerecupereerd worden. 

mailto:pasarheusden@gmail.com
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Foto-wandel-zoektocht 

 
Er zijn nog steeds formulieren te verkrijgen 
aan € 2.50  : 
  
 
 

 
 
- Gilbert Jans, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder 
- Eetcafe De Kring.  
 
Prijsuitreiking : 16 juni 2018 
 

 
 
FOTO JJ : is lichtjes aangepast door de eigenaar, maar 
nog steeds herkenbaar. 
FOTO CC : is verdwenen, zoek dus niet langer. 
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Onze ‘LEEFT’ in de toekomst. 

 
In de ‘Leeft’ van maart kon je al lezen 
dat we  gingen nadenken over de 
toekomst van onze ‘Leeft’. Dat is 
intussen gebeurd. Er is besloten om 
de ‘Leeft’ nog steeds in het zwart-wit 
te kopiëren. Drukken en/of 
kleurenkopies blijken financieel niet 
haalbaar. Door een andere (digitale) 
manier van kopiëren kunnen we ook 

de kwaliteit van goedgekozen foto’s aanzienlijk verbeteren. 
Nieuw is echter wel dat iedereen die dat wil de Leeft digitaal kan 
ontvangen. Je krijgt dan maandelijks een mail met de Leeft IN 
KLEUR. Dit bespaart ons heel wat kosten en is bovendien 
milieuvriendelijk door al het papier dat wij besparen. 
 
Praktisch : Wie ons een mailtje stuurt  
(kwbheusden@gmail.com) ontvangt in de toekomst de Leeft 
digitaal en in kleur maar niet meer op papier. Je kan zelfs 
meerdere mails per gezin sturen zodat elk gezinslid de Leeft 
krijgt. Wie niets doet, blijft de Leeft gewoon op papier ontvangen 
in een verbeterde zwart-wit uitgave. Als die mensen de foto’s 
toch in kleur willen bekijken, kunnen zij terecht op onze website 
(www.kwbheusdencentrum.org) . Daar staat immers ook elke 
maand de volledige Leeft. 
  

mailto:kwbheusden@gmail.com
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

• Thaans Vandebroek,Zuster van Henri Vandebroek 
Merelstraat tevens zuster van Amelie Vandebroek 
Voortstraat en schoonzuster van Suzanne Jans Geenrijt.  

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

De lente is de manier waarop de natuur zegt :”Tijd voor 
een feestje!” 

 Robin Williams 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

18 mei bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 

janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

