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Er is geen voorverkoop. 

 

Iedereen mag komen eten zowel leden als niet leden van KWB-Heusden. 
  

Menu 1 soep, kipfilet met champignonsaus en dessert. €12 

 

Menu 2 soep, stoofvlees en dessert. €12 

 

Menu 3 soep,gepaneerde vis met tartaar en dessert. €12 

 

Menu 4 soep, vegetarische menu en dessert. €12 

 

Menu 5 kindermenu soep, hamburger en dessert. €7 

  

Bij elke menu is er keuze tussen friet of puree. 
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Eters gezocht      

KWB 

EETDAG 

Zondagmiddag 27 april  Kuipershof 
Jaarlijks organiseren we een eetdag (en een bbq in juni) om geld in het laatje te 

krijgen. Zo kunnen we steeds onze activiteiten gratis of aan een marge met 

winst achter de komma aanbieden (infoavonden, samenaankoop …). Van je 

lidgeld vloeit er immers maar 25% naar onze Heusdense kas. De rest is voor de 

Raak, verzekeringen enzoverder. 

We voorzien vier 3-gangenmenu’s aan 12 euro (kind  -12 jaar is 6 euro). 

Reserveren hoeft niet.   

Vanaf 11u30 kan je je aanmelden aan onze kassa in het Kuipershof: van elk 

menu hebben we kaartjes voorzien. De bediening gaat flitsend snel.  Soep voor 

iedereen. De hoofdschotels kip, stoofvlees, vis, slaatje zijn geteld. Een dessertje 

naar keuze. Tot 14.00 uur en dan uitbollen. 

De afgelopen weken hebben we wat leden aangesproken of ze zin hebben om 

een hand toe te steken waarvoor nu al dank, want helpers zijn welkom, maar 

toch,  komen eten is het belangrijkste deze dag. 

Dus, breng familie en vrienden mee. Onze kwb staat steeds klaar om (met 

mankracht) goede doelen te steunen. Dus ook hier een warme oproep. Breng nu 

ook eens een bezoekje bij ons. 

Meer info bij Marc Bijloos 0479/54.55.75     

en Eddy Webers  0479/65.57.26 
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Infoavond brandpreventie 

Brand: weer brandend actueel 
 

Dinsdag 22 april  20u00 in feestzaaltje van De Kring 

o.l.v. Patrick Smeets, brandweerman 

 

Hoe werken onze blusmiddelen (als we er al hebben) en wat kunnen we 

verbeteren? Hoe veilig is onze woning? Hoe snel en waar kunnen we extra naar 

buiten?  

                                                                                   

De (on)zin van een autobrandblusser. 

 

Er is dan ook gelegenheid om deel te nemen aan de samenaankoop. 

Bestelformulier in de Leeft. 

 

- schuimblustoestel 6 liter 

- Rookmelder 

- branddeken 

 

Je kan bovenstaand pakket aankopen tegen de zeer gunstige prijs van 

 € 88,00 (incl. BTW) Deze investering kan je voor 30% inbrengen bij je 

personenbelasting. Met een plafond van € 750,00 aanslagjaar 2014. Ardor bvba 

zorgt voor de nodige documenten om uw uitgaven deels fiscaal te kunnen 

recupereren.  

Je kan de formulieren ook aan Romain Beerten bezorgen. 

 

Op onze site www.kwbheusden.be is een uitgebreide map:  

kwb brandpreventie- infomap               

Bijkomend info nodig? Dit kan bij Ilse Gerits 0479 / 352 296 en Koen Vandecruys 

0496 / 048 848 
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Verslag van het 26ste jaar KWB – overdag. “Deel 4 ” 

20/02/14 Leven en werken in Bangladesh. Door Rita Meynen. 

DAKBHANGA, een godvergeten dorpje in Zuid-Bangladesh met een 500-tal 

inwoners totaal van de buitenwereld afgesloten. De weg er naartoe stopt op een 

drie kilometer van het dorp en dan moet je met een klein bootje verder. Het is 

een streek waar God en klein Pierke nog niet geweest zijn en waar de Bengaalse 

tijgers nog in het wild leven. Ook daar wonen er mensen die zich verbonden 

voelen met hun geboortestreek en het was daar dat Rita haar schooltje startten 

om de plaatselijke 

kinderen een betere 

toekomst te geven. Het is 

knap om te zien en te horen 

hoe deze mensen met heel 

de dorpsgemeenschap samen 

aan het project 

meewerken en dat een drietal 

meisjes, die er eerst naar 

school gingen, 

ondertussen zelf 

onderwijzeres zijn in dat 

schooltje in hun eigen dorp. Het geeft een goed gevoel dat deze mensen, door 

het onderwijs dat op die manier gerealiseerd werd, tot een betere toekomst 

komen. Mensen worden niet geholpen door ze te betuttelen en te “ocharmen”. 

Mensen worden geholpen door ze onderwijs te geven en ze met kleine leningen 

te helpen om een startkapitaal, soms maar vijftig of honderd Euro, te bezorgen 

om een kleine onderneming op te starten zodat ze een betere levensstandaard 

kunnen opbouwen.  

27/02/14 Bezoek aan Isotopolis in Dessel.  

Kerncentrales, uranium en isotopen is voor velen een onbekend terrein dat ook 

een beangstigende dimensie en 

rampscenario’s voor de geest haalt . De 

vraag:" Weet jij wat er in België met 

radioactief afval gebeurt?" krijgt door een 

bezoek aan Isotopolis verhelderende 

antwoorden. 
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Straling is een natuurlijk verschijnsel dat zo oud is als het heelal. Er is overal 

straling aanwezig en straling hoor bij het leven. De mens heeft het 

natuurverschijnsel straling leren kennen en gebruiken. We zijn omgeven door 

toestellen die werken via straling ofwel stralingen uitzenden. Denk maar aan 

radio, televisie, radarapparatuur, een gsm of een microgolfoven. Ook het 

gebruik van X-stralen en röntgenstraling is vandaag in de medische wereld niet 

meer weg te denken. Door de veelvuldige toepassingen zitten we ook met 

radioactief afval, sommige van een vrij korte levensduur, andere met een veel 

langere levensduur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laag, 

middelmatig en hoogactief afval,  elk opgeslagen volgens de nodige 

veiligheidsvoorschriften tegen straling en hitte. Het is de bedoeling dat dit afval 

in de toekomst opgeslagen wordt in een kleilaag onder de grond, de zogeheten 

kleilaag van Boom, die in Boom aan de oppervlakte komt en hier in de Kempen 

zo een 300 meter diep in de grond zit. Het radioactief afval in deze laag opslaan 

is volgens de huidige wetenschap de beste manier om het stilaan te laten 

deactiveren.   

06/03/14 Daguitstap naar Namen. 
Een stralende lentedag op 6 maart, een gids die al meer dan 30 jaar in Heusden 

woont maar uit de streek van Namen afkomstig is en een geboeid publiek, meer 

is er niet nodig om er een aangename dag van te maken. Onze gids Philippe 

Renquin maakte op de heenreis met ons nog een ommetje langs de rots van 

Marche les dames maar ook dit keer gaf ze het geheim van de mysterieuze dood 

van koning Albert I niet prijs. Hij gaf bij het binnenrijden van Namen nog 

meerdere wist je datjes over de hoofdstad van het Waalse gewest op de 

samenvloeiing van de Maas en de Samber. Het bezoek aan de citadel en een 

parfumfabriek was ook de moeite waard en waarom al de mannen bij het naar 

buiten gaan van de parfumerie zich een grote fles parfum met muskusgeur 

kochten was een publiek geheim in de bus. De namiddag was voor de ene helft 

van de groep al wat spectaculairder dan voor de andere want toen ze een kerk 

binnen gingen om de bezienswaardigheden te bewonderen stonden ze oog in 

oog met een jonge vrouw die hysterisch al de brandende kaarsen naar de 

pastoor van de kerk gooide. Gelukkig kon ze overmeesterd worden en werd ze 

even nadien opgehaald door de bijgeroepen politie. Een onvoorziene anekdote 

die de reis en het bezoek aan Namen een speciale demensie gaf.      
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    HEUSDEN HEUSDEN HEUSDEN HEUSDEN ––––ZOLDERZOLDERZOLDERZOLDER    
 

Zaterdag 24 mei 2014 

  Schitterende daguitstap in de Eifel 
 

Vorig jaar gingen wij met Pasar en KWB voor het eerst 

richting Duitsland. De deelnemers van toen herinneren 

zich ongetwijfeld het mooie en pittoreske stadje 

Ahrweiler, omringd door de wijngaarden op de flanken 

van de Ahrvallei, en de mooie wandeling door de 

wijnvelden. 

Wij vonden dat die uitstap een vervolg moest krijgen. 

Dus gaan we ook dit jaar in die zelfde richting... 

En toch wordt het helemaal anders! 

Om te beginnen vertrekken wij al (heel) vroeg, want wij moeten tijdig ter plaatse zijn 

om mee te sporen op de Vulkan Express. Dat is een toeristische smalspoorlijn die 

vanaf de Rijn tegen een gezapig tempo omhoog tuft tot een hoogte van 465m. Tijdens 

de rit van anderhalf uur kan de reiziger genieten van diverse panorama's. Boven op de 

berg is het tijd om wat rond te kuieren en naar keuze de  meegebrachte picknick te 

verorberen, of iets te eten in de plaatselijke eetgelegenheid. 

In de namiddag maken we een prachtige wandeling op en neer door het heuvelende 

gebied, alweer met regelmatig mooie panorama's rondom ons. Een tussenstop na 

ongeveer 7km met rust-, drank- en plaspauze moet ons terug op krachten brengen om 

het tweede deel van de wandeling tot een goed einde te brengen: deze keer doen we 

tijdens de resterende 5km wat meer bos aan, alvorens tot onze eindbestemming in het 

dorp Kempenich te komen. Vermoeide zielen kunnen voor het tweede deel een kortere 

weg nemen. Uiteraard nemen we nog ruim de tijd voor een aperitief aan de bus 

alvorens een lekkere warme maaltijd in het restaurant te nemen. 
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Opmerking: 

Iedereen weet dat een terreinwandeling over onverharde wegen gaat 



Daarom is het absoluut noodzakelijk dat U zich voorziet van stevig schoeisel!  

Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn. 

Goed om weten: 

Eens de bus ons heeft afgeleverd aan het station, zien we die pas 's avonds terug 

wegens rustpauze, zodat wij minder gebonden zijn aan een strak tijdschema. 

Wij vragen wel om te vertrekken met de wandelschoenen aan, en de picknick mee op 

de bus, zodat wij bij aankomst snel op de trein kunnen stappen. 

Breng wel reserveschoeisel mee om 's avonds te wisselen. 

 

Praktisch: 
Vertrek met de autocar om 06.40u aan de Kring, Guido Gezellelaan, 15, Heusden-

Zolder 

Terugkeer is voorzien rond 22.45u. 

Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, de toeristische treinrit en het 

driegangen avondmaal (zonder drank), verzekering lichamelijke ongevallen: 

• 49,00€ voor niet-leden  

• 45,00€ voor de leden Pasar en KWB 

Je kan inschrijven voor deze unieke daguitstap door het verschuldigde bedrag te storten 

op rekening-nummer van Pasar: BE14 7845 8006 5783 (784-5800657-83) 

Vermeld ook in de mededeling Uw GSM nr. 

Opgelet: 

Uit voorgaande dagreizen weten we dat de belangstelling voor deze uitstap groter is 

dan de beschikbare plaatsen. Enkel de eerste 49 betaalde inschrijvingen kunnen mee! 

Snel reageren is dus de boodschap.  

Op www.pasar.be/heusden kun je regelmatig opvolgen of er nog beschikbare 

plaatsen zijn. 

De inschrijvingen worden in ieder geval afgesloten op 11 mei. 

 

Info:  

� Arnold Vinck  0494.43.25.72 

� Eric Heyligen  0494.57.19.03  

� Jan Aerts   0479.46.62.47 
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Wijndegustatie maandag 28 april 2014 

- Een gezellig  avondje uit - 

         Feestzaaltje van de Kring om 20 uur 
- 8 euro inkom (10 niet-KWB),  

- Voorinschrijven 

- Een schuimwijn 

- Enkele witte wijnen 

- Enkele rode wijnen 

- Hapjes tijdens en/of na de degustatie 

Een  wijnkenner/importeur komt vertellen over 

deze wijnen, spannende avonturen en 

geschiedenis over de wijngaarden expliceren, hoe 

van een wijntje genieten, waar op letten bij aankoop, passende hapjes, kaasje, 

stokbrood … 

 

Inschrijven  

Stefan Aerts Noordberm 4     0474/ 35.43.21  stefan@kwbheusden.be 

Alain Jans Poorthoevestraat    0474/74.91.54  

alain@kwbheusen.be 

Romain Beerten Schaapsweg 97  049/65.207.02 romain@kwbheusden.be 

 

In samenwerking met onze leden Bart & Inge en hun drankenhal Hauweycken.  

 

Denk aan BOB !! 
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TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL 

Enkelen zijn er al mee bezig, anderen gaan er aan beginnen en voor nog 

anderen is een voorbereiding niet nodig.  

Donderdag 1 mei vatten we voor de derde maal de tocht aan naar 

Scherpenheuvel. Voor wie wil is dit een bedevaartstocht maar het kan net zo 

goed een avontuur, een uitdaging zijn. Wij als kwb trachten alleszins deze 

activiteit optimaal voor te bereiden zodat het voor iedere deelnemer een 

plezante bedoening wordt. De tocht is ongeveer 27 km lang. 

Om zes uur komen we samen op het Boudewijnplein (hoek Kapelstraat 

Kooidries). Iedere wandelaar krijgt van kwb een geel fluo veiligheidshesje, 

kwestie van onderweg goed zichtbaar te zijn. Onze Louis zal met zijn auto op 

het plein aanwezig zijn, je krijgt er de mogelijkheid om een sporttas met 

persoonlijke spullen in de auto te laden. Opgelet, je kan slechts op twee 

momenten aan deze sporttas geraken. Een eerste maal tijdens het ontbijt 

onderweg en een tweede maal in 

Scherpenheuvel zelf. De bedoeling 

is dat je in Scherpenheuvel kan 

wisselen van schoeisel en/of kleren.  

Het ontbijt zal net als vorige keer 

ergens op een rustig plaatsje rond 

negen uur plaats vinden. 

Boterhammen met spek en eieren 

en koffie voor iedere deelnemer. 

Na de rustpauze van ongeveer een 

half uur krijgt iedereen nog een 

flesje water en een sportdrink mee 

om het laatste deel aan te vatten. Tussen 12u00 en 12u30  hopen we allemaal 

samen aan te komen, we blijven dus als groep heel de wandeling samen.  

Wie wil kan bij aankomst een bezoek aan de basiliek brengen en er de mis 

geheel of gedeeltelijk volgen. De anderen kunnen, als ze nog de energie hebben, 

de talrijke kraampjes gaan bekijken. Om één uur ten laatste (je kan er al terecht 

vanaf de aankomst in Scherpenheuvel) hopen we iedereen in de taverne 

Christusoog terug te zien om af te sluiten met een goei pint, een straffe koffie 

kan ook natuurlijk.  
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In Christusoog worden plaatsen voor onze groep gereserveerd, niet alleen voor 

de wandelaars maar ook voor de vrijwilligers die de wandelaars met de auto, 

ergens tussen twee en drie uur,  terug naar huis zullen brengen. In de taverne 

betaalt iedereen zijn eigen drank. 

Bij deze doen we een oproep naar vrijwilligers die op die dag met de auto een 

uitstapje naar Scherpenheuvel willen maken en drie wandelaars terug naar huis 

willen brengen. Iedere bestuurder krijgt hiervoor vijf euro als een 

tegemoetkoming in de onkosten (geschatte brandstofkosten is 10 euro). 

Vrijwilligers melden zich net als de wandelaars op een van de adressen op het 

inschrijvingsbriefje. 

Deelname aan de wandeling kost   vijf euro voor leden   en  tien euro voor 

niet leden.  

Inbegrepen zijn verzekering, ontbijt, frisdrank en de rit terug naar huis.  
(ondanks het kleine verlies van verleden jaar behouden wij voor dit jaar nog de zeer democratische 

deelnameprijs van vijf euro voor leden) 

Twijfel niet, doe mee en schrijf in met je partner of vrienden. (tot ten laatste 

woensdag 24 april) 
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Samenaankoop stookolie 28 april 
 

 Je kan stookolie bestellen via het bijgevoegd strookje of via onze  

website : www.kwbheusden.be 

De resultaten van de vorige samenaankoop kan je trouwens ook vinden op onze 

website. 

 

 

Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar maand april:       
Familie Peters-Alcaina Schaapsweg 8  

 

 Waardebon Eetdag Kuipershof 1  pers. zo 

27 april   
 of 

Waardebon Kermisbbq 1 pers. zat 28 juni 

 

 

 

 

 

Foto-wandel-zoektocht 
Vanaf maart kunnen jullie weer op pad voor een tochtje van + 5 km met veel 

zoekplezier. 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij de volgende personen : 

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 . 

- Klaus Neumann, Mispad 10. 

- Frank Vanderaerden, Processieweg 27. 

- Eetcafe De Kring. 

 

Zoals ieder jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- Marcel Quetin, broer van Roger Quetin, Meilweg. 

- Jef Carremans, Kooidries. 

 

Geboorten 

- Lander, zoon van Tim Truyers, tevens kleinzoon van Michel Truyers, 

Schootstaat. 

 

Dankviering overleden leden en familieleden 

van KWB Heusden 
Eenmaal per jaar willen wij onze overleden leden en familieleden herdenken, 

die ons het laatste jaar ontvallen zijn.  Hun heengaan doet pijn, maar maakt ons 

ook dankbaar voor wie ze voor ons waren. Daarom willen we respectvol, 

gelovig en warmhartig vieren rondom onze overledenen. 

Vrijdag 25 april om 19.00 uur komen wij bijeen in de witte bouw van de 

Ursulinen. Iedereen is welkom. 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

In theorie komt de theorie overeen met de praktijk, 

maar in de praktijk vaak ook niet. 
       Ludo 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

11 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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Bezoek en verbroedering met kwb Kontich 31 mei 
Het programma voor 31 mei staat in grote lijnen op punt. 

Wij worden rond 09.00 uur verwacht. Gewoontegetrouw is er bij aankomst de 

verwelkoming met koffie of thee, vergezeld van enkele plaatselijke (Kontichse) 

specialiteiten. Na de koffie en enkele verkennende gesprekken, vertrekken we 

om 10.00 uur met de bus voor een rondrit door de verschillende parochies van 

Kontich.  

We beginnen in Kontich Sint-Rita, bekend bedevaartsoord ter ere van de 

Heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen (misschien een must voor 

sommige onder ons ☺). We bezoeken er de kerk en de openlucht kruisweg. 

Nadien trekken we naar Kontich-Kazerne, de wijk gelegen aan het station en de 

voormalige kazerne. Phil Bosmans (boegbeeld van de Bond zonder Naam), 

geboren in het Limburgse Gruitrode, heeft hier geleefd. Vervolgens rijden we 

naar de fusiegemeente Waarloos waar vroeger de brouwerij van Maes Pils 

gevestigd was. Waarloos is in de wijde omgeving één van de weinige plaatsen 

waar de begraafplaats zich nog rond de kerk bevindt. En dan gaan we terug naar 

Kontich Centrum, waar ze ons een paar historisch belangrijke plaatsen gaan 

tonen, o.a. de villa “Rest and be thankfull”, in Engelse cottagestijl alwaar in 

1914 de overgave van Antwerpen werd getekend. 

Dan is het stilaan tijd om rond 12.30 uur een broodmaaltijd te gebruiken. 

Na de maaltijd zetten we onze verkenning van Kontich verder in het centrum. 

Een bezoek aan de op wandelafstand liggende  Sint-Martinuskerk met zijn 

waardevolle kunstschatten en kazuifels, net als het museum voor heemkunde 

mogen niet ontbreken (voor deze namiddagactiviteiten zullen we in minstens 2 

groepen moeten gesplitst worden).  

Tijdens de busrit en de bezoeken zijn bekwame gidsen ter beschikking. 

Rond 17.15 uur voorziet men een aperitiefje in de kelder van onze 

wijnmakersgilde, en daarna genieten we van een 3-gangenmenu, klaargemaakt 

door hun kookclub. 

Deze uitstap alles inclusief kost per persoon 32 euro. We rijden met een bus van 

zesenvijftig plaatsen waarvan er vier voorbehouden worden voor de mensen 

van Kontich. Er zijn dus 52 plaatsen beschikbaar. 

Je kan inschrijven via inschrijfstrookje (betaald is ingeschreven) bij:  

Louis Vanderstraeten, Bergstraat 11 tel:     011/42.60.13 

Frank Vanderaerden, Processieweg 27 tel : 0498/54.45.42 

 

 

 



TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL DONDERDAG 1 MEI 2014 

Inschrijving wandelaars  vijf euro voor leden     10 euro niet leden 

NAAM ADRES TELEFOONNR 

      

      

      

      

      

Inschrijving chaffeurs 

NAAM ADRES TELEOONNR 

      

      

   Inschrijven bij: 

  Beerten Romain Schaapsweg 97 011/420702 

Stefan Aerts Noordberm 4 011/431254 

Vanderstraeten Louis Bergstraat 11 011/426013 

 

 

Verbroedering Kontich 31 mei 

 
Naam : .................................. 

Adres : ............................................. 

Aantal personen  .... x ........  =  ................. 

Tel/gsm  : ................................................... 

Inschrijven kan bij : 

Louis Vanderstraeten, Bergstraat 11 tel. 011/42.60.13 

Frank Vanderaerden, Processieweg 27 tel : 0498/54.45.42 

 

 



Bestelformulier pakket blusmiddelen  

 
Naam: …………………….…………………............................................................  

Adres: .......................................................................................................  

Postcode: ........ Gemeente: .....................................................................  

Telefoon/GSM: ........................................................................................  

E-mailadres: .............................................................................................  

Indien kwb lid, naam van je afdeling: 

...............................................................................................  

 

 

Bestel hierbij . . . . . . . . . x brandbeveiligingset(s) aan € 88,00 / pakket (incl. 

BTW)  

Ik maak het bedrag van € . . . , . . over op rekening BE43 7845 5018 1501 op 

naam van kwb Limburg met vermelding: Brandbeveiliging set, je naam en 

adres.  

 

 
 

 

Uw pakket kan u afhalen op volgende data en locatie: 

 

 � 18 mei 2014 kwb Startdag Kastanjestraat 7 3530 Houthalen-Oost vanaf 

14h00 

 � 21 juni 2014 ACW Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt tussen 10h00 en 

14h00  

� 20 september 2014 ACW Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt tussen 10h00 

en 14h00  

 

 

Bijkomend info nodig? Dit kan bij Ilse Gerits 0479 / 352 296 en Koen 

Vandecruys 0496 / 048 848 

 



 


