
FAMILIENIEUWS 
Overlijdens 
 

- Eugenie Cloostermans, moeder van Raf Schepers, Max 
Vanmelbeek. 

- Frans Vogels, vader en schoonvader van Eric Vogels en Lydia 
Beliën, Schaapsweg. 

- Roza Vogels, moeder van Hilaire Willems, Rinkaersweg. 
 
Geboorten 

- Nel ,kleindochter van Guido Vaes, Schootstraat. 
- Kyan kleinzoon van Marc Croymans en Martine Bellinkx, 

Schansstraat. 
- Nell, kleindochter van Gilbert Jans en Rosita Vandebroek, 

Garenstraat, tevens achterkleinkind Suzanne Jans, Geenrijt. 
 
Huwelijk 
Michael Peeters en Cindy Alcaina, Schaapsweg 
 
Gouden bruiloft 
Jean en José Aerts-Vanhamel, Schansstraat 
 

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

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door 
alle woestijnen kunt gaan. 
       Phil Bosmans 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 
vrijdag 11september bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  
0479/46.62.47 , e-mail : j.aerts2@telenet.be 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 
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31ste Natuurloop KWB Heusden 
5 september 2015 

Inschrijving en vertrek in het Kuipershof 
G.Gezellelaan 13 Heusden 

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

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

Parcour: vlakke omloop in de vallei van de Mangelbeek 
Na aankomst iedereen een prijs met daarbovenop nog een 

aanwezigheidstombola. 
Inlichtingen: Johan Ceyssens 0499 14.23.15, www.kwbheusden.be 
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Abdijbierwandeling 



Zaterdag 14 november 2015 
           
                                  
 
Beste bierenliefhebbers, 
Dit jaar hebben we gekozen om zeven heerlijke 
(on)bekende abdijbieren te serveren. 
Van elke soort gaan wij de blonde en de donkere 
versie schenken. 
Gelieve bij uw inschrijving: naam, voornaam, 
adres en telefoonnummer van elke wandelaar te 
vermelden op uw inschrijfstrook. 
 

Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  
Duur wandeling: 5 km 
Startplaats:O.L.V.Gilde,                                     
Schaapsweg (achter frituur “Stefan en An”)  
Kostprijs: € 9  
Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden en dit aan 
maatschappelijke prijzen. 
Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 9 november 
Betaald is ingeschreven 

 
Inschrijven kan bij: 
Gilbert Jans,  Garenstraat 36,                  0472/42.09.59 
Danny De Vuyst,  Sint Jansstraat 8,               011/43.36.79 
Alain Jans,  Poorthoevestraat 1 bus 4,  0474/74.91.54 
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SAMENAANKOOP OPRUIMEN VAN STOOKOLIETANKS 
 (inschrijven tot 31 oktober) 

-Voor het reinigen van de stookolietank van +-     5000L 
- Voor het opvullen van tank  
- Tot 300L slib en reinigingsafval. 
- Afleveren van het attest volgens VLAREM II               totaal:   € 540 excl. BTW 

- Voor het reinigen van de stookolietank van +-     3000L 
- Voor het opvullen of verwijderen en afvoeren van de tank. 
 (schrappen wat niet past) 
- Tot 300L slib en reinigingsafval. 
- Afleveren van het attest volgens VLAREM II              totaal:   € 480  excl. BTW 

Na inschrijving ontvangt de deelnemer via kwb een officiële offerte van de firma,  
deze moet door de inschrijver zelf ondertekend terug gezonden worden naar  
de firma. 

Gelieve het  inschrijfstrookje voor 31 oktober binnen te brengen bij 
 Beerten Romain of kwb brievenbus in inkomhal van parochiaal centrum 

Ik ondergetekende NAAM: ………………………………………………………………………………………………………….
Woonachtig te  STRAAT EN HUISNUMMER:………………………………….………………………………………
GEMEENTE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEFOONNUMMER……………………………………………………………………………………………………………………
… 
wens in te schrijven en ontvang graag een officiële offerte voor 
 een ton van …………………..liter. 

 
 

Samenaankoop stookolie maandag 28 september 2015 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd  
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Samenaankoop stookolie 
 
Eind deze maand is er weer een samenaankoop van stookolie. Uit ervaring 
weten we dat meer dan de helft van onze leden hier baat bij heeft. Met een 
beetje fierheid mogen wij stellen dat de samenaankoop van kwb ook erg 
gewaardeerd is bij de leveranciers. Een goed voorbereide deelnemerslijst, 
deelnemers die correct betalen en veel bestellers in een kleine straal, 
zorgen er voor dat we steeds een scherpe prijs kunnen bekomen. 
Zo sloten we onze vorige actie af met een scherpe prijs van de firma 
Comfort Energie. Het is deze firma die zich nu afvraagt  waarom bij kwb 
zo weinig verbeterde stookolie besteld wordt. Volgens hen bestelt 75% 
van hun klanten in het algemeen deze brandstof, bij kwb bijna niemand. 
Enkele jaren geleden heeft kwb hierover een infoavond georganiseerd, met 
een veertigtal aanwezigen. De firma Comfort Energie stelt voor om onze 
leden opnieuw te informeren over verbeterde stookolie. Met ons akkoord 
hebben ze een flyertje gemaakt dat toegevoegd is bij de kwb-Leeft van 
september. Spijtig genoeg voldoet het flyertje niet aan onze 
verwachtingen: het bevat te weinig info over het nut van verbeterde 
stookolie. Over hoe je de 8,5% besparing bekomt, wordt niets gezegd. 
Betere verbranding, minder roet, pompen en sproeikoppen die langer 
meegaan zijn maar enkele van de vele voordelen die volgens de firma 
bekomen worden bij gebruik van verbeterde stookolie. Comfort Energie 
wil daarom ook een info-avond organiseren in De Kring op donderdag 29 
oktober (19u00). Wij rekenen er op dat vermelde voordelen van 
verbeterde brandstof uitvoerig zullen besproken worden.  
Het bestuur van kwb Heusden wil toch 
benadrukken dat we geen speciale band 
hebben met de firma Comfort Energie. 
Bij iedere leverancier kan verbeterde 
stookolie bekomen worden. En wij 
blijven het principe huldigen: wie ons de 
beste prijs geeft, mag leveren.  
Allen vriendelijk uitgenodigd op de infoavond in oktober. 
 
Het bestuur  
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Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaars juli – augustus -september:       
 

Fam. Andre Hermans Geenrijt 
Fam. Farid Abdelmalek IJzerveld 
Fam. Roger Swerts Schootstraat 
Waardebon 3 pers. Café Manger  vrijdag 27 november of 

        Waardebon 3 pers. Café Manger  vrijdag  29 januari 2016 

Binnenkort !!!! 

SAMENAANKOOP AARDAPPELEN, APPELS en 
WORTELEN 

Beste kwb er, 

In ons volgende maandblad van oktober zal je een 
inschrijvingsformulier vinden voor de hierboven aangekondigde 
samenaankoop. 

Voor de aardappelen zal er keuze zijn tussen Bintjes en 
Anabelle.(leverancier Coengrachts uit Riemst)Voor de appelen kan je 
kiezen uit drie soorten: Jonagold, Jonagored en Boskoop. (leverancier 
Vanvinckenroye uit Tongeren) 

Ook zullen er wortelen aangeboden worden. 

Op zaterdag 31 oktober zal de levering gebeuren, inschrijven kan je 
door de briefjes binnen te brengen met het gepaste geld tot ten laatste 
zaterdag 24 oktober. De adressen waar je ze moet binnen brengen 
zullen net als de richtprijzen in de “kwb Leeft” van oktober staan.  

door dat de oogst dan volop bezig is, is het moeilijk om prijzen op voorhand te kennen 
en hanteren we daarom richtprijzen die nog iets kunnen wijzigen. Deze prijzen zullen dan 
tijdens het inschrijven recht gezet worden. 

De plaats van afhaling zal gebeuren op de speelplaats van de lagere 
school in de Brugstraat, volgende maand meer hierover. 

Onze tweede en meer uitgebreide samenaankoop zal in januari 
doorgaan. Inschrijven tot 23 januari, levering en afhalen op zaterdag 6 
februari. 
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Niet  op maar    
KOMEN PROEVEN IN HET 
ECHT 
Iedereen kent het programma wel op zender Vier waar 4 ‘hobbykoks’ om 
beurten elkaar thuis uitnodigen en een volledige diner uit hun mouw 
schudden. Op zaterdag 10 oktober 18u30 organiseren we 
iets gelijkaardigs … 
Verras 2 kwb-koppels met een lekker hartig bordje met hapjes en een 
drankje. Jullie brengen dan ook een bezoekje op 3 andere plaatsen … 
 
Maximum 21 kwb-koppels schrijven zich in voor deze activiteit: een fiets-

/autotocht door Heusden-Centrum met 4 stopplaatsen. 

Eén stopplaats is bij jullie thuis en komen er 2 koppels 

op bezoek. Elk uur moeten jullie op de volgende 

stopplaats zijn. Dit adres krijgen jullie op het laatste 

moment. Wel wordt vooraf ieder verwittigd wanneer jullie stopplaats aan 

de beurt is.  

Elk koppel heeft een ander traject en zit nooit met dezelfde mensen aan 

tafel. Na 45 minuten wordt afgerond. Om 19u30, 20u30 en 21u30 wachten 

de volgende haltes.  

 

 
 
 
 
 
 

-4- 

 
Electro Schroeyen 
Op vertoon van lidkaart KWB (tot eind december): 
15% korting op energiezuinige huishoudtoestellen met behoud van ons 
servicepakket (Zie nader op Schroeyen.be)  
Op lopende promo's echter zal de korting individueel bekeken moeten 
worden, wel vermelden dat je kwb lid bent en je lidkaart bij de hand 
hebben..  
Er zijn continu tal van promoties in onze toonzaal. 
Vriendelijke groeten, 
Johan Schroeyen 
EP: Schroeyen 
Everselkiezel 120 
3550 Heusden-Zolder  
www.schroeyen.be 
 

Samenaankoop pellets 
Wie zei er dat duurzaam en goedkoop niet samen 
gaan? Kwb en Lampiris bewijzen het tegendeel 
met een samenaankoop pellets. In september en 
oktober profiteren kwb-leden van een mooie 
korting. 
Bestellen en betalen doe je op de Lampiris-
webshop (URL & kortingcode bezorgen we je nog) 
 Bij het ter perse gaan van ons ledenblad was deze code nog niet beschikbaar 
hou het maandblad De Raak goed in het oog of anders in onze Kwb Leeft van 
oktober. Je krijgt € 17 korting per pallet (65 zakken), af te halen op een nog te 
bepalen locatie in de buurt. 
 Je kan bestellen als lid (per volledige pallet) 
Lampiris-pellets zijn 100% Belgisch en Din Plus- en PEFC-gecertificeerd. Dit 
garandeert je een hoogwaardige pellet met een hoog warmtevermogen. Het 
hout is 100% naaldhout, en bevat dus geen bindmiddelen of additieven. De 
pellets worden geproduceerd in een Belgische zagerij die enkel groene energie 
gebruikt, afkomstig van een warmtekrachtcentrale op biomassa. 
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Samenaankoop witgoed 
Als vervolg op de infoavonden van de stroomlijners (uitleg over het 
verbruik van uw elektrische toestellen) organiseert kwb Heusden-Zolder 
een samenaankoop witgoed. Wie er aan toe is krijgt de kans om een 
duurzaam en zuinig toestel te kopen. Wij gingen alvast bij de twee 
grootste elektrohandelaars uit onze gemeente ons licht opsteken . De 
bedoeling is om, vanaf medio september tot einde jaar, kwb ers de kans te 
geven om hun oude toestel(len) te vervangen door een nieuw en dit  aan de 
scherpste prijzen. Door concurrentieslagen  worden sommige toestellen 
door beide zaken soms zo goedkoop aangeboden dat een extra korting niet 
meer mogelijk is. 
 
Electro Oyen geeft speciaal aan kwb ers, op vertoon van hun lidkaart, 15 
% korting op de cataloogprijs van SIEMENS en BOSCH toestellen. 
Op een aantal extra energiezuinige toestellen uit het gamma wassen en 
drogen krijgen kwb leden zelfs 20% korting en daarbovenop ook nog 
gratis 5 jaar waarborg (waarde 89 euro). 
 Op al de toestellen van hun groepering EXELLENT heeft Electro Oyen 
voor al de klanten reeds een zeer scherpe prijs gezet  dus niet alleen voor 
kwb ers. Toch wil hij bij aankoop door een kwb lid, indien de 
mogelijkheid er is, nog iets speciaals doen. Deze tegemoetkoming zal 
verschillen naargelang het toestel  Je moet wel vermelden dat je kwb lid 
bent en je lidkaart bij de hand hebben. De levering  tot op de plaats waar 
het moet staan is gratis en de verpakking en het oude toestel neemt men 
mee terug . 
Het best is dat je eerst (voor wie de mogelijkheid heeft) eens op de website 
EXELLENT ELECTRO NATIONAAL gaat kijken, een toestel uit kiest en 
daarna even surft naar de website van EXELLENT ELECTRO OYEN. 
Je zal merken dat er al een fikse korting gegeven is en wie weet komt er 
nog wat bij. Als je vragen hebt en wil weten welke extra korting er nog 
mogelijk is neem je best contact op met : 
Ronny@ronnyoyen.be  je komt dan rechtstreeks bij de zaakvoerder 
terecht, wel vermelden dat je kwb er bent en wil deelnemen aan de actie.  
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Enkele afspraken: 

Voorzie voor elke deelnemer een bordje met enkele gerechten ter grootte 
van een voorgerecht. Maak eenvoudige gerechtjes/hapjes die weinig 
bereiding vragen als de gasten aankomen.  Let op met alcohol = kleine 
porties. De recepten van alle gerechten worden verzameld en iedereen 
ontvangt achteraf een exemplaar. Maak een kleine 
portie van je lievelingsgerecht, familiegeheim, tante uit 
Spanje, … 
Er wordt nog afgesproken wie van elk bordje een foto 
maakt … 
Praktische info ontvangen jullie het weekend voor KOMEN PROEVEN.  

KOMEN PROEVEN IN HET ECHT 
Inschrijven:  
Per koppel (of gelegenheidsduo)  5 euro is ingeschreven 
Bezorg je naam gsm en email vóór woensdag 30 september bij 

- Diane Timmers  Merelstraat  46        0478275861   
timmersdiane@hotmail.com 

- Romain Beerten Schaapsweg  97       0496520702 
romain@kwbheusen.be 

Fiets foto zoektocht. 
 
Er kan  nog gezocht worden tot eind september en de prijs uitreiking is 
vrijdag 9 oktober. 
Gelieve de ingevulde formulieren ten laatste op donderdag 1 oktober 
binnen te brengen bij Klaus Neumann, Mispad 10 
Dit jaar hebben we voor extra prijzen gezorgd die zeker aan moedigen om 
de zoektocht mee te doen. Nog veel zoekgenot. 
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Inschrijfstrook 
Abdijbierwandeling 

Zaterdag 14 november 2015 
 



Gelieve bij uw inschrijving: naam, voornaam, adres en telefoonnummer 

van elke wandelaar te vermelden 

1. Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon……………………………………………………  

2. Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon……………………………………………………  

3. Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon…………………………………………………… 

4. Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon…………………………………………………… 

Prijs: 9 euro per deelnemer  
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 9 november  
Inschrijven kan bij: 
Gilbert Jans,  Garenstraat 36,                  0472/42.09.59 
Danny De Vuyst,  Sint Jansstraat 8,               011/43.36.79 
Alain Jans,  Poorthoevestraat 1 bus 4,  0474/74.91.54 
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Kuisen, afstellen gas- en mazoutbranders, kuisen van de schoorsteen en 
tankkeuring 

O Kuisen Gasketel en afstellen (€ 75) 

O Kuisen Gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 
O Kuisen Mazoutketel en afstellen (€ 75) 
O Kuisen Mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90) 
O Kuisen Schoorsteen (€ 60) 
O Keuren Mazouttank (€48,40) 

-Prijzen inclusief BTW . 
-Betaling gebeurt  bij “Aflevering”. 

Naam:………………………………………………………………………. 

Straat:………………………………………………………..;NR:……… 

Gemeente:…………………………………………………………………. 

Tel:…………………………………………………………………………… 

Inschrijven voor 30 september 2015 bij: 
Romain Beerten 
Schaapsweg 97 
3550 Heusden-Zolder 
011 42 07 02 
of kwb brievenbus parochiaal centrum 

Er wordt door DE FIRMA comfort HEATING ( vroeger Jeritherm) 
  zelf contact opgenomen 
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