
FAMILIENIEUWS 
Geboorten 
-  Fennah, kleindochter van Goris Ghislain, Garenstraat. 
 
Huwelijk 
-  zoon van Danny De Vuyst, St. Jansstraat. 
 

 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 
naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, 
iets te doen te hebben, iets om van te houden en iets 
om voor te hopen.. 
       Joseph Addison 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 
vrijdag 15 augustus 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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Fiets foto zoektocht 2014 . 
 
Vorig jaar zijn we met een andere formule begonnen en we doen dit jaar 
zoals in 2013. Zoals steeds hebben we twee  reeksen foto’s over 4 
bladeren verdeeld.   
Ook dit jaar staan alle foto’s van deel 1 in 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 meeste vindplaatsen  van deel 1 hoort er een andere foto van 
deel 2.  
De foto’s van deel 2 staan echter niet in een logische volgorde.  Op een 
afstand van maximum  30m in vogelvlucht van de positie op straat (d.w.z 
de plaats vanwaar de foto van deel 1 genomen is) moet je een foto van 
deel 2 zien. Mogelijk moet je hiervoor een beetje terug rijden of wat 
verder.  Als er een zijstraat is kan zelfs daar nog iets te vinden zijn,  of 
ergens achter of opzij… bv van een kapelletje.  
De foto’s van reeks 2 zijn niet altijd van op straat zichtbaar. Privé 
domein wordt echter niet betreden! 
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Omdat de meeste deelnemers vorig jaar vonden dat het iets te gemakkelijk 
was, kan er op 3 zoekplaatsen geen 2de foto  meer gevonden worden. 
Het grote voordeel van deze formule bestaat erin dat je niet meer verplicht 
bent om de hele ronde opnieuw te doen.  Heb je bv foto G (van deel 1) niet 
gevonden dan begin je gewoon opnieuw vanaf de plaats van foto F tot je 
aan foto H bent gearriveerd. Daar tussen moet foto G  te vinden zijn. 
Natuurlijk dien je nog alle foto’s van deel 2 te vinden.  
Mogelijk nadeel hierbij: je zal al eens meer van je  fiets af moeten om te 
zoeken.  
Er zijn dit jaar minder foto’s dan vorige jaren; 30 (wel dubbel) ipv 48. 
Daardoor kan de zoek afstand groter worden tussen 2 foto’s. 
We hebben gekozen om enkele trage of stille wegen te gebruiken, soms 
maar een padje, soms een veldweg. Als je pech hebt kan er een tractor 
voorbij komen maar zeker geen auto’s. 
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 

Prijsuitreiking is op vrijdag 10 oktober om 20uur in de feestzaal van de 
Kring. 
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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. We zorgen voor 
drank en vlaai. 

Deelname 2 euro pp, enkele leuke prijzen, 
wisselbeker voor de winnaars 

Onze 5 spellen zijn te huur voor €5 per set (Jos) 

Graag vooraf telefonisch of via email inschrijven: 

David -- Sint Jansstraat 10 b11     0478/25.68.89 eekie73@telenet.be  

Bjorn -- Burg. Eerdekens 2     0495/16.26.80 bjorn@pennings.be 

Stefan – Noordberm 4             0474/35.43.21 Stefan.aerts55@telenet.be 

Jos – Kruiskapelstraat 10        0473/62.05.44  jos@kwbheusden.be  

Frank -- Processieweg 27       0498544542 frank.vanderaerden@telenet.be 
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OP HET HEILIGE GRAS VAN OLV GILDE SCHAAPSWEG 



ZONDAG 24 AUGUSTUS 

14u00-start 14u30 tot 18u00 

 V I K I N G       K U B B                    
Wij organiseren ons tweede Kubbtornooi. Het woord "Kubb" betekent nog 
steeds "houten blok" in het Gotlands dialect van het Zweeds. Kubb kan 
kort worden omschreven als een combinatie van bowling, petanque, 
en schaken. Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van 
houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het  doel van 
het spel is altijd om de koning omver te gooien voordat de tegenpartij dat 
kan doen. 

 

 

 

                 

De regels van ons toernooi worden tijdens de inleiding uitgelegd door 
Kristof Was.  
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INITIATIE WIPSCHIETEN 
                                      

Word de tweede  

KONING 
van kwbheusden  

 

 
 

Donderdag 24 juli   18u30 
O.L.V. Gilde  Schaapsweg 
Na onze geslaagde eerste kennismaking met deze sport 
organiseren we dit jaar een tweede initiatie. 

Kris Vos & C° 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). 

De toog is open, er is een gezellig terras, ook de kwb-viking-kubb-
spellen zijn aanwezig ... 
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Mannen, vrouwen en kinderen vanaf 12 welkom. 

En supporters natuurlijk … 

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 

David -- Sint Jansstraat 10 bus 11.            0478/25.68.89  

eekie73@telenet.be  

Stefan – Noordberm 4             0474/35.43.21 

Stefan.aerts55@telenet.be  
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Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 
Winnaar maand juni-juli-augustus      

 
Familie Betty Van Sweevelt Merelstraat 
 
Familie Andre Goossens-Frederix Schootstraat 
 
Familie Yvan Daniels-Vrijsen  Voortstraat 
 
 

Winnen elk een waardebon Café Mangé voor 2 personen                            
op vrijdag 28 november 2014 in Feestzaaltje van de Kring 
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Nadien bezochten we het museum voor Heemkunde, ook hier kregen we  
een goede en gedetailleerde uitleg, de gids was de schoonbroer van Ward 
Ceyssens, hoe klein kan de wereld soms zijn. Wat opviel was dat tussen de 
activiteiten door, door sommigen nog vlug een terrasje werd meegepikt , 
ik 
vrees dat het mooie weer hier zeker voor iets tussen zat. Om 17u00 
bezochten we, in een prachtige kelder, de wijnmakersgilde, een 
onderafdeling van de plaatselijke kwb. We mochten er proeven van 
zelfgemaakte aperitiefjes waaronder de door ons ook gekende 
walnotenjenever. Raar maar waar, de hele groep was toen weer compleet. 
Vandaar uit ging het terug naar het lokaal, de ene al wat luidruchtiger dan 
de andere, om er te genieten van een lekkere driegangendiner. Nadien 
werd er natuurlijk nog wat verder verbroederd en werden er samen  de 
nodige dranken genuttigd. Tijdens het onvermijdelijke afscheid werd door 
ons als relatiegeschenk een korf met daarin enkele Heusdense drankjes en 
Limburgse bieren afgegeven wat door hen zeer gewaardeerd werd. Tijdens 
de terugreis zorgde de jarige Alain Jans nog voor een verassing, op een 
parking in Ham werd  halt gehouden en werd er geklonken op Alain’s 
verjaardag. Nog een heel aantal flessen rode en witte wijn werden soldaat 
gemaakt. Een half uurtje later kon iedereen moe maar voldaan huiswaarts 
keren. Op 4 oktober zal kwb Kontich een bezoek brengen aan onze 
afdeling. We gaan natuurlijk ons best doen om de mooiste plekjes van 
onze gemeente te laten zien en onze kookploeg zal zorgen dat ook de 
inwendige mens optimaal verwend zal worden. 
 Wij kijken er naar uit. 
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Joepie vakantie 
Beste lezer, we zijn weer aan de laatste twee maanden van ons 
werkjaar begonnen. De 
zomermaanden juli en 
augustus vormen veruit 
de plezantste periode van 
het jaar. De kinderen 
hebben geen school, het 
zonnetje maakt de dagen 
warmer. Ideaal om 
terrasjes, uitstappen en 
tuinfeesten te houden. Als je onze agenda een beetje volgt merk 
je dat we nog vier echte zomerse activiteiten voor de boeg 
hebben. Je kan vanaf 1 juli, gedurende drie maanden, genieten 
van onze fietsfotozoektocht. Deze activiteit laat je toe om niet 
alleen te genieten van het fietsen, een terrasje is zo meegepikt, 
een hapje en/of drankje, en dat telkens opnieuw tot je al de 
foto’s gevonden hebt. De formulieren voor deze zoektocht 
worden reeds verkocht op onze kermisbarbecue op 28 juni. De 
ideale gelegenheid om je vakantie in een prachtige decor met 
lekker eten in te zetten. Iedereen is welkom op onze barbecue. 
Het enige wat je moet doen is op voorhand inschrijven. Breng 
gerust je familie, vrienden of buren mee. Na afloop kan je rustig 
de kermisdrukte in het centrum gaan opsnuiven en ook daar nog 
kan je een van de talrijke terrasjes doen. Op 24 juli en 24 
augustus vertoeven we aan de schuttersgilde in de Schaapsweg. 
Op deze mooie locatie gaan we in juli voor de tweede maal 
wipschieten. We zullen dan ook weten ofl de wisselbeker al dan 
niet van eigenaar zal veranderen en kennen we de nieuwe kwb 
koning. In augustus hebben we er ons viking kubb tornooi, 
Ideaal om er in een prachtige vakantiesfeer aan  
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deel te nemen. Tussenin, op 2 en 3augustus hadden we normaal 
gezien ook nog vakantie in mijn straat. Dit gaat spijtig genoeg 
niet door wegens organisatorische redenen.  Je merkt dat om je 
te amuseren eigenlijk niet ver weg moet gaan. Wij kwb, we 
hebben het allemaal in huis en ik hoop je van harte op een van 
deze activiteiten tegen te komen. Natuurlijk een zonnig terrasje 
ergens in een tropisch paradijs, of een avonturenwandeling in de 
Noorse fjorden is je ook van harte gegund. Leg in geen geval je 
kwb kalender te ver uit het zicht. 
Wat je ook doet, ik wens je een verkwikkende fijne 
verlofperiode toe. 
Romain 
 
 
 
 

7de GROTE ROMMELMARKT 
TE HEUSDEN 

ZONDAG 13 JULI 2014 VAN 10 TOT 17 UUR 
 
Waar?: O.L.Vrouwschuttersgilde, Schaapsweg 81 te 3550 Heusden-Zolder 
(naast feestzaal Stefan & Ann) op ons terrein (160 x 70m) achter de 
gildezaal. 

Inkom is 1,50 euro (1 gratis gewone consumptie inclusief)  

 – kinderen < 12 jr gratis. 

Nog evt. info en inschrijvingen: 0473/269 685 
Organisatie: K. O. L. Vrouwschuttersgilde    
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Verbroedering Kontich zaterdag 31 mei 

 
Zaterdagmorgen om tien voor acht op het Boudewijnplein. We zaten met 
z’n 47 klaar om te vertrekken, alleen de 48ste ontbrak nog. Maar goed dat 
hij niet zo ver woonde want in een mum van tijd belde Louis 
Vanderstraeten Romain Jamers uit zijn bed. Eerst nog wat lastig, wie 
waagde het om hem op dat uur wakker te bellen! Daarna 
verontschuldigend bekennen dat hij het rats vergeten was. Om kwart na 
acht waren we aan het rijden, allemaal goed geluimd want het zonnetje 
was van de partij. Met een goede chauffeur en twee mensen in de bus, Jef 
Minten en Ward Ceyssens, die Kontich een beetje kennen was de heenreis 
een makkie en stonden we anderhalf uur later in het centrum van de stad. 
Het viel onmiddellijk op dat de kwb ers van Kontich hun huiswerk goed 
hadden gedaan. De bus kreeg midden in het centrum een gereserveerde 
plaats voor de rest van de dag. In het lokaal van de kwb, hun eigen lokaal, 
kregen we koffie met daarbij enkele Kontichse specialiteiten. De 
plaatselijke voorzitter legde het verder verloop van de dag een beetje uit. 
Hij vertelde ons in recordtempo de werking van hun vereniging met al zijn 
onderafdelingen. Al bij al is deze kwb afdeling qua grootte goed te 
vergelijken met die van ons. De rest van de voormiddag deden we met de 
autobus enkele parochies aan, zo ook de Sint-Rita parochie waar we in de 
Sint-Rita kerk een mooie uiteenzetting kregen over het ontstaan van dit 
bedevaartsoord. Nadien reden we naar de parochie Kontich-Kazerne. Ook 
hier kregen we een grondige uitleg over Phil Bosmans, het boegbeeld van 
Bond zonder naam. Bij het verlaten van de kerk kregen we zelfs, enkele 
boekjes door hem geschreven, mee. In Waarloos, een deelgemeente van 
Kontich bezochten we het kerkhof rond de kerk, een zeer oud kerkhof, dat 
naar onze indrukken toch aan een stevige renovatiebeurt toe was. Enkelen 
onder ons hadden het iets jongere café aan de andere kant van de straat 
ontdekt en konden dit blijkbaar beter appreciëren. In het verenigingslokaal 
konden we als middagmaal genieten van verse broodjes met beleg en een 
goede tas koffie of thee. Er werd natuurlijk ook wat tijd gelaten om aan 
democratische prijzen de plaatselijke biertjes te proeven. s’Namiddags 
werden we in twee groepen verdeeld, en bezochten we de Sint 
Martinuskerk met zijn prachtige kazuifels,  kelken en zilverwerk. Alles 
werd ons van naadje tot draadje uitgelegd door een begeesterende gids.  
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