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HET MENU 
� Soep van de dag. 

� Gepaneerde vis met tartaar. 

� Kipfilet met champignonsaus. 

� Stoofvlees. 

� Kindermenu. 

� Nagerecht 

Aan de prijs van €11 en voor het 

kindermenu €6. 

We starten ons eetfestijn om 11.30 uur. 
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Stookolie 28 mei 2012 
Op onze site www.kwbheusden.be ga je de link vinden: online bestellen 

stookolie. 

Vul het formulier volledig in. 

Na het verzenden scroll je naar boven en daar krijg je 

een bevestiging van je bestelling.  

Een snelle en gemakkelijke manier van bestellen !!! 

Je kunt natuurlijk ook nog gewoon bestellen via ons 

klassiek inschrijfstrookje. Uiterlijk bestellen tot  

maandag 28 mei 2012) 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  27 mei ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 28 mei ) 

          Volgende samenaankoop : 31 sept. 2012 

 

 

Met kwb Heusden naar Frans Vlaanderen 
In mei  plannen we een tweedaagse reis naar Frans Vlaanderen. Het zal boeiend 

worden.  

Meer info kan je vinden in de vorige kwb-leeft. 

Datum van onze reis: 18-19 mei. Dus tussen Ons heer hemelvaart en de 

volgende zondag.                                                                             Kostprijs: 135 

euro in deze prijs :  2 warme maaltijden, overnachting met ontbijt, inkom in 

Nausicaa,  

La Coupole en Clairmarais. We vragen Nederlandstalige gidsen. 

Heb je zin om mee te gaan. Inschrijven kan  bij  

Romain Beerten, Schaapsweg     . tel. 0496520702, of bij  

Michel Truyers, Schootstraat 172, 011 42.63.32. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus snel beslissen. 
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Vrijdag 27 april 18u00 – 21u00 

De Plas Houthalen 
 

Voor de verschrikkelijke prijs van  € 12 (i.p.v. 30) krijg je 200 balls, overall, 

veiligheidsmasker en geweer. Het masker beschermt de ogen, neus, mond, kin 

en oren. Niet-kwbleden dokken € 20. 

We carpoolen om 16u30 op het Boudewijnplein. Ook toeschouwers mogen 

mee. 

Wat houdt een spel in? De meeste mensen die voor een eerste keer  

paintballen, denken dat ze gedurende 3-4 uur op het veld constant naar elkaar 

moeten schieten zonder doel.  

Paintball is veel meer dan dat. Het zijn meerdere sessies van telkens een 

kwartier. Je krijgt opdrachten die je binnen de 15 minuten moet vervullen. Heb 

je binnen het kwartier de opdracht vervuld, dan krijgt jouw team het maximum 

aan punten.  

         Elimineer de haas …  

 

 

Zodra je geraakt bent, moet je het spel spijtig genoeg verlaten. Je mag dan 

terug deelnemen aan het volgend spel en een nieuwe opdracht tegemoet gaan. 

Neem je masker nooit af zolang je in de schietzones bent, ook als het spel 

gedaan is. De monitoren zullen toezicht houden en het spel begeleiden. 

Gaandeweg zal je merken dat enthousiasme, teamwork, communicatie en 

tactiek de ideale bondgenoten zijn voor een geslaagde dag. 

We kunnen beschikken over een hellend speelterrein met lage begroeiing waar 

tal van houten schuttingen, een toren, ... beschutting kunnen bieden. Draag 

daarom bij voorkeur stevige schoenen.  
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Als de ballekes op zijn en/of de goesting over 

is en we geen meer bijkopen (100 voor €8) 

stoppen we. We gaan niet onmiddellijk naar 

huis want we moeten natuurlijk nog wat 

bijpraten. Wie te smerig is mag ginds al gratis 

douchen.  

 

 

 

 

Wanneer ingeschreven?  

 

 

Bezorg Stefan Aerts een envelopje met minstens €12 en een papier met naam, 

adres, geboortedatum, telefoonnummer, email. 

 

De reservatie is al gedaan. 

Het aantal is bepaald, dus … snel 

inschrijven ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
 

 

 

 

 

Stefan@kwbheusden.be      Noordberm 4      0474-354321 

Zie ook www.paintballarena.be 
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ACTIVITEITENKALENDER  

APRIL - MEI 2012 
 

20-04  Gedachtenisviering 

 

22-04  KWB - eetdag 

 

16-05  Schremke schieten 

 

17-05  Bezoek vogelasiel 

 

18-19/05 Weekend Bologne-sur-Mer 

 

28-05  Samenaankoop stookolie 

 

02-06  Bezoek kwb-Dendermonde 

 

23-06  Kermisbarbecue 
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Verslag van het 24ste jaar KWB – overdag. “Deel 4.” 

16-2-2012 Bezoek aan wafelbakkerij “NV Luka” in Halen. 

Een knap voorbeeld van een gat in de markt vinden of  hoe een ambitieus 

koppel, van een eenvoudige wafelverkoop op de markt, kan uitgroeien tot de 

beheerders van een bedrijf waar nu een 15-tal mensen werken. Het was boeiend 

om te zien, hoe aan de ene kant van de band, kleine schijfjes deeg onder aan een 

trechter automatisch afgesneden werden, vervolgens tot kleine wafeltjes 

gebakken en dan door een chocolade bad drijven  om even later met duizenden 

in de verpakking te verdwijnen. Op enkele cruciale plaatsen van de productie is 

het nog handwerk en verder doet de band en de techniek zijn werk. De meesten 

waren na de rondleiding bekoord door de gebakjes want de gevulde zakken 

gingen aan het einde van de rondleiding aan een goed tempo over de toonbank. 

23-2-2012 Bond zonder naam. Door priester Patrick Anjoul. 

Ik heb zelden een spreker geweten bij wie het zo stil was in de zaal. Het was 

nochtans geen donderpreek zoals we die in de jaren ’60 te horen kregen door de 

missiepredikanten en toch raakte het al de toehoorders tot in het binnenste van 

hun ziel. Is onze westerse welvaart het nastreven waard? Kunnen we welzijn 

kopen met geld?  We leven in een van de welvarendste landen van de wereld, 

we hebben een sociale zekerheid en een ziekteverzekering die geen gelijken 

heeft.  Toch is België het land met het hoogst aantal depressies, de hoogste 

uitgave aan medicatie en het hoogst aantal zelfmoorden. Is de materiële 

welstand die we nastreven wel het juiste doel om ons ook goed te voelen in ons 

vel of zijn er andere dingen die ons innerlijk veel meer voldoening geven?  Het 

was een uiteenzetting waar de “Bond zonder Naam” enkel in de vragenronde 

aan bod kwam maar waar de inhoud van de spreekbeurt veel verder ging dan 

we hadden kunnen vermoeden. De fundamentele gelijkheid tussen man en 

vrouw, de fundamentele gelijkheid tussen de godsdiensten, waar de vrouw geen 

bedreiging vormt voor de macht van de man en waar het hindoeïsme, het 

boeddhisme en de islam geen bedreiging vormen voor de katholieken. Een visie 

waar je een beter Christen wordt door de andere godsdiensten te begrijpen en te 

aanvaarden en vooral te waarderen.    

 

1-3-2012 Op expeditie met Luc. Door Luc Reynders. 

Een adembenemend reisverslag door een dorpsgenoot, Luc van Frans van 
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de Koster, die de grenzen van het menselijk kunnen weet te verleggen. Het 

werd goed gebracht aan de hand van een PowerPoint presentatie en we kregen 

het verhaal van drie expedities. 

De eerste naar de Zuidpool, een tocht van rond de 1100 km afgelegd in twee 

maanden door de eenzame ijsvlakte van Antartica waar buiten de kuststreken 

met wat pinguïns, gedurende 1000 km geen leven is. Alleen op het punt van de 

Zuidpool zelf, de onderste as van onze aardbol, is een Amerikaanse 

wetenschappelijke basis die continu bemand is. Het is een tocht waar je 15 tot 

20 km per dag moet stappen, een slee met je bagage meetrekken van meer dan 

100 kg  en dit gedurende 60 dagen na elkaar. Wanneer de temperatuur er vb. -

25 graden is en er staat een strakke wind van 45 km per uur dan kan de 

gevoelstemperatuur er dalen tot -54 graden. (zie schema) 

De tweede expeditie ging over Groenland. Een tocht van 850 km van west naar 

oost waar ze ook nog een berg beklommen en metingen deden voor 

wetenschappelijke doeleinden. Groenland ligt voor ongeveer tweederde binnen 

de poolcirkel en is, buiten wat zuidelijke kuststreken, continu met ijs bedekt. 

De derde expeditie was naar de Noordpool, ook een tocht van rond de 1000 km 

maar veel gevaarlijker dan op de Zuidpool. De Noordpool is een reusachtige 

ijskap die drijft op het water en die continu in beweging is; daardoor ontstaan er 

vele barsten in het ijs. Deze barsten kunnen openscheuren tot kloven van meters 

diep. Soms moet men 10 tot 15 km omgaan om over een kloof te geraken. Het 

is in de omgeving van deze kloven met water dat de ijsberen op zoek zijn naar 

voedsel. Je zou voor minder schrik hebben als je daar je tentje moet opslaan om 

te overnachten.  

 

8-3-2012 Dagreis in het Hageland. 

Een reisje met ons allen door het Hageland en Haspengauw, een aangename 

dag. Iedereen was goed op tijd en om twee minuten voor negen waren we weg. 

De eerste stopplaats was op het fruitteelt- en sorteerbedrijf  
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Vanhelmont in Meensel-Kiezegem waar men ook Hoeve en streekproducten 

aanbiedt. We kregen een gezellige uitleg en een rondleiding door heel het 

sorteerbedrijf door de vrouw des huizes. We zagen hoe men een kist van een 

kubiek meter fruit voorzichtig in het water kipt en de appels en peren drijven tot 

ze in de verpakking gelegd worden. Na de rondleiding hebben we verschillende 

streekproducten geproefd en er ’s middags ook een stevige hoevemaaltijd 

gegeten. 

Na de middag hebben we een bezoek gebracht aan het stadje Zoutleeuw. In 

1312 werd het stadje een van de zeven vrije steden van het Hertogdom Brabant  

en was bekend voor zijn lakenindustrie. De goederen uit Antwerpen werden tot 

laat in de Middeleeuwen per boot van Antwerpen over de Schelde vervoerd tot 

Rupelmonde, dan via de Rupel, de Dijle, de Demer en de Gete met kleine 

bootjes tot in Zoutleeuw gebracht. De Kleine Gete was toen bevaarbaar tot 

Zoutleeuw. Daar moesten de koopwaar overgeladen worden en met paard en 

kar verder vervoerd naar Luik. Op dit ogenblik onvoorstelbaar. Toen een heel 

normale zaak om je kost te verdienen. Door de opkomst van Tienen is 

Zoutleeuw niet doorgegroeid zoals de andere Brabantse steden en heeft het nog 

steeds maar een 8000 inwoners. De rondleiding door het gemeentehuis en de 

kerk geven nog een goed zicht van de middeleeuwse pracht van dit vergeten 

stadje. ’s Avonds zijn we eens goed gaan eten op de Grote Markt in Sint 

Truiden en toen was het geld weer op maar we hebben er wel goed van genoten.  

 15-3-2012 Feestelijke afsluiting met projectie door Louis. 

De stilaan legendarische afsluitingsvergadering met  steeds hetzelfde concept,  

is toch telkens weer een schot in de roos. Om 8u00 waren de vrouwen al bezig 

met boterhammen smeren en tafels versieren en om enkele minuten voor negen 

was alles klaar want dan kwamen de eersten binnen. We hebben eerst goed 

gegeten en dan was het de beurt aan Louis. Zoals elk jaar had hij alles weer 

haarfijn weten vast te leggen om een goed overzicht te geen van ons 24-ste jaar 

KWB-overdag. Dan was er de tombola, steeds goed om een half uurtje 

spanning. We hebben daarna nog een goede pint gedronken en goed gelachen 

en dan zat het er weer op voor deze winter.  Wij danken, iedereen die 

bijgedragen heeft voor het welslagen van dit werkjaar, wij danken u voor uw 

aanwezigheid en voor de samenhorigheid.  Binnen acht maanden, na de 

zomerslaap komen we terug voor het jubileum jaar, het  25-ste jaar van KWB-

overdag. 

Wigo 
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Wandel-foto-zoektocht 
 

Vanaf 1 april tot en met 10 juni kunnen jullie deelnemen aan de wandel-foto-

zoektocht. 

Dit jaar een heel andere opgave. 

Het traject gaat vanaf de rotonde aan Suska Berg tot en met garage Bosmans 

aan de brug.  Jullie hoeven enkel over te steken op deze 2 

plaatsen.  Je kan dus vertrekken waar je wil, maar wees 

voorzichtig bij het oversteken. 

 

In deel 1 staan foto’s met een detail van de naam van een 

handelszaak, school of bedrijf en in deel 2 een detail wat bij deze 

handelszaak, school of bedrijf hoort.  Aan jullie om de juiste 2 

foto’s samen te zetten.  In elk deel staan echter niet evenveel 

foto’s. 

 

 

Prijsuitreiking : 30 juni om 19u30 in de Kring.   

Eventuele winnaars moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. 

 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2,50 : 

- Café De Kring 

- Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 

Heusden-Zolder 

- Jans Gilbert – Garenstraat 36 3550 

Heusden-Zolder 

 

Veel wandel- en zoekplezier. 
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Speelpleinwerking spw Het Heem  
 

Je bent tussen  4 en 14 jaar?  

Je zoekt de vakantie van je dromen?  

Kom dan tijdens de paasvakantie 

met ons en al je vrienden 

meespelen op speelplein het 

Heem.   

Voor slechts € 1  per dag geven 

wij je naast onze gewone 

activiteiten ook een speciale 

paasactiviteit en een kidsaanbod 

met de gemeente.  Tijdens de 

pauze kan je genieten van talrijke 

versnaperingen (ijs,  chips, 

koeken, snoep, drank) die we in 

ons winkeltje aanbieden voor een 

zeer kleine prijs (tussen € 0,30  en 

€ 0,80)  

 

Onze werking gaat elke weekdag (van de paasvakantie) door van 13u30 tot 

17u30 (behalve paasmaandag).  

Je gaat zeker niet met lege handen naar huis! 

 

Je vindt ons in de Schomstraat 10 A in Heusden. Meer info staat op onze 

website www.spwhetheem.be.  Je kan ons altijd mailen op 

info@spwhetheem.be of bellen op het nummer 0497/86 70 74. 

 

Gedachtenisviering. 
Vrijdag 20 april komen we om 19.00 samen in de witte bouw van de zusters 

ursulinnen om onze jaarlijkse gedachtenisviering te houden.  

Hierin gedenken we onze overleden leden en familieleden van het laatste jaar. 

Van harte welkom. 

Info bij  Ward Ceyssens: 011 428399 
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Bezoek aan KWB-Dendermonde 
 

Onze dagbezoeken aan KWB afdelingen hoeven we waarschijnlijk niet meer 

voor te stellen. De trouwe deelnemers weten hoe interessant en plezant deze 

uitstappen zijn. 

Op zaterdag 2 juni trekken we naar Dendermonde. 

Voor 30 euro per persoon krijg je onderstaand programma voorgeschoteld. 

 

8.00 uur Vertrek 

9.30 uur Aankomst met koffie en koek 

10.30 uur Bezoek splinternieuwe bib. 

11.30 uur Bezoek Onze-Lieve-Vrouwekerk 

12.30 uur Broodmaaltijd 

14.00 uur Stadswandeling 

16.30 uur Terraske op de Grote  Markt 

17.30 uur Avondeten ( koude schotel) 

20.00 uur Vertrek naar huis 

 

Zoals je merkt zal het weer een heel 

goed gevulde dag worden. 

Heb je zin om mee te gaan naar 

Dendermonde, aarzel dan niet en 

schrijf je zo snel mogelijk in bij : 

Michel Truyers, Schootstraat 172, 

011 42.63.32 

Opgelet : betaald = ingeschreven. 

De plaatsen zijn beperkt. 
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FAMILIENIEUWS 

Nieuw lid 

- Jos Engelen, Kortstraat . 

- Rob Bijloos, Geenrijt 

- Kristof  Vanvelk, Kortstraat 

Geboorten 

- Jarne, zoon van Nico Booms, Houthalen 

OPROEP FOTOMATERIAAL 
Dit jaar bestaat onze kwb 70 jaar. Tevens viert onze kwb-overdag zijn 25 jarig 

bestaan. Heb je misschien nog foto's liggen van kwb-activiteiten ? 

Willen de oudere kwb'ers of kinderen van vroegere bestuursleden (jaren 50 en 

60) eens extra zoeken achter foto's uit die tijd. Schrijf uw naam achter op de 

foto en bezorg ons deze. Het zou ons een plezier doen deze te mogen 

kopiëren. De originele foto krijgen jullie spoedig terug. 

Geef ons dan een seintje.  

klaus@kwbheusden of tel : 011 43 12 84 

 

 

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.   

    Onbekend 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

13 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 01l1/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31 
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Limburg.net, straat.net, Heusden.net 
Zaterdag 10 maart. Voor de derde maal stond KWB Heusden weer paraat om 

onze straten een opknapbeurt te geven. Verdeeld over zes  ploegen schuimden 

we systematisch de straten van onze parochie af. Gewapend met grijptangetjes, 

handschoenen en fluorescerende hesjes en speciale vuilniszakken  werd het 

alom aanwezig zwerfvuil weggewerkt. 

Wat velen onder ons reeds gedacht hadden blijkt in praktijk ook echt te 

gebeuren. Neen, niet dat de inwoners van Heusden centrum en de Voort hun 

eigen stukje straat zouden opkuisen, dat niet. Integendeel, het gemopper aan de 

weegbrug van het recyclagepark over de hoge kostprijs liet vermoeden dat het 

sluikstorten wel eens zou kunnen toenemen. Wie dit vermoeden had kreeg 

gelijk.  

De gemeentelijke dienst bezorgde ons een 

aantal  vuilniszakken naar rato van het aantal 

vorig jaar gevulde zakken. Een spijtige 

vergissing want al vlug bleek dat we gebruik 

zouden moeten maken van  eigen grijze 

vuilniszakken. Sluikstorten is in, zoveel is 

duidelijk. De meer dan vijftig gevulde 

zakken  van vorig jaar  werden met meer dan 

de helft overschreden. 

Ook langs de gekende sluikstortwegen, 

Kiezelvoort en Beringerheide werd tot ver van de wegberm zwerfvuil en zelfs 

grof vuil verzameld. Aan de kruising Koerselsebaan Geenrijt is er een padje 

naar de Kerkenblook. Hier troffen we werkelijk een klein stort aan. 

Vermoedelijk een en dezelfde dader die zijn Lidl-zakje vult met huisvuil en ze 

tussen licht en donker  daar deponeert. 

Talrijke mensen werden reeds beboet voor te snel in de Koerselsebaan. Onze 

vraag is of onze politiemensen misschien hun aandacht ook iets meer op het 

milieu zouden kunnen toespitsen en een inspanning leveren om sluikstorters te 

betrappen. Dit brengt natuurlijk iets minder in het laadje en is iets moeilijker, 

maar onontbeerlijk in deze tijd waar een goed milieubeleid zogezegd hoog in 

het vaandel wordt gevoerd. Wij wachten op de tijd dat er dagelijks in de krant, 

samen met de snelheidsovertreders, ook het aantal betrapte sluikstorters van 

onze gemeente vermeld worden. 

Romain 

 


