
FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- schoonbroer van Danny Goossens, Kruiskapelstraat 

 Moeder van Mieke Kuppens Kruisvijverstraat, schoonmoeder van 

Louis Gielis Exelgaarden en tevens schoonmoeder van Alex 

Vanzier Schreverland.  

- schoonmoeder van Marc Neuteleers, Holleweg. 

- schoonbroer van Jef Reynders, Schootstraat.  

 

Geboorten 

 

- Lorien kleindochter van Leon Aerts, Oudstrijderslaan en tevens 

kleindochter van Louis Jans, Noordberm 

- Kiana, kleindochter van Theunis Marcel, Ubbersel 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 

naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

. 

Hoe ouder, hoe gekker! En daarmee maakt men de ouderdom 

belachelijk. Maar men vergeet dat het voor andere mensen 

levensgeluk betekent als ze nog gekke streken kunnen uithalen 
       Jakob Bosshart 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 

vrijdag 14 oktober bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31 
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Lidgeld 2012 
 

Daar zijn we weer, het is weer lidgeld tijd. 

Wij hopen natuurlijk dat jullie lid blijven van onze vereniging. 

We durven er verder op rekenen dat je het lidgeld op tijd zal betalen. 

Probeer ook de mededeling in te vullen, anders moet de kassier te dikwijls 

naar de bank gaan om alle gegevens op te vragen. 

DUS: mededeling: LIDGELD:2012/ en je nummer. 

Dit nummer staat reeds op je overschrijving. 

Het lidgeld bedraagt € 25,00. 

Te betalen voor 10 NOVEMBER 2011. 

 

Opgelet nieuw rekeningnummer : 335-0163818-31  
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Fotokijkdag gezins-wandel-weekend   
 

Op 23 oktober blikken we terug op ons jaarlijks weekendje. 

Iedereen is welkom in het zaaltje van  

De Kring tussen 14u00 en 18u00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsfotozoektocht 
 

De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 22 oktober om 20 uur in de kleine 

feestzaal van de Kring. 

Opgelet: alleen de aanwezigen kunnen een prijs winnen. 

 

 

Herfstwandeling Pasar en KWB 15 oktober 
 

Dat de vorige wandelingen een succes waren, blijkt uit de inschrijvingen 

voor dit jaar. 

Op 16 september was het maximum aantal van 50 inschrijvingen al 

bereikt. 

Het belooft weer een toffe wandeldag te worden. 
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Enkele dagen leven als een trappist in de 

abdij van Westmalle 
Er hapert van alles in onze samenleving. De politiek is niet meer wat ze 

geweest is. De bankwereld slaat op hol als Obama een scheet laat. En op 

straat zijt ge ook al niet meer veilig. Waar moet het naartoe?                                     

Niet dat wij DE oplossing hebben, maar we hebben toch een erg 

interessant aanbod voor hen die in zichzelf en kwb willen investeren. Lees 

maar, en laat u niet te vlug afschrikken.                                               

Onder de noemer 3 x duurzaam organiseert onze afdeling een echt 

trappistenweekend! 

Niet enkel de trappist is een lekker en duurzaam product. Ook de drie 

geloftes van de trappisten  duiden op hun wil om duurzaam te leven.  Ze 

zijn een belangrijk teken voor de samenleving.               

Deze drie geloftes van de paters laten zich vertalen in:                                               

1.  Duurzaam omgaan met de aarde                               

2.  Duurzaam omgaan met de anderen                                                                         

3.  Duurzaam omgaan met de zingever van alle leven                                                 

En wij?                    

Wij mogen enkele dagen meedoen met de trappisten:                                                 

- hun gebed en gewoontes                                                                                            

- genieten van de stilte                                                                                                 

- eten in de gastenrefter                                                                                                

- trappistenwandeling                                                                                                   

- gesprek met een monnik                                                                                            

- een trappistje voor het slapengaan   

Gegevens?                                                                                                                    

van vrijdagavond 14 oktober (vanaf 17.00) tot zondag 16 oktober (14.00)                

volpension in éénpersoonskamer voor 60 euro (handdoeken en lakens 

meebrengen). 

Inschrijven?  

Bij Michel Truyers, Schootstraat 172, 011 426332 of bij Ward Ceyssens, 

Kerkenblook 15, 011 428399 ceyssensward@hotmail.com 
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op vrijdag  11 november  om 16 uur 
 

Tijd voor cinemabezoek. Prijs voor de leden:  7 euro  voor de inkom 

voor 1 film, drinkske in de pauze, drinkske na de film en een 

tombolanummer (ipv 10 euro + tombola). 

 

Een film met als apotheose een tombola met vele en echte prijzen! 

 

Welke films ? 
 

Laat dit nu de grote verrassing zijn ! In samenwerking met 

Ludo kiezen we de nieuwste en beste films die er op dit moment draaien 

voor de kids, jeugd en volwassenen. 

 

Suggesties zijn welkom bij stefan@kwbheusden.be  011 43.12.54 
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Eerste Grote Prijs Felix de Huiskat 

Quiz tvv VZW Dakbhanga op 22/10/2011 
  

Het gelegenheids-quizgezelschap Felix De Huiskat organiseert samen met 

en ten voordele van vzw Dakbhanga deze gelegenheidsquiz in zaal 't 

Kuipershof te Heusden-Zolder. In een aantal uitdagende maar ook haalbare 

(multimedia)rondes zal de algemene kennis van de teams gepeild worden. 

Ploegen van max. 5 personen kunnen zich inschrijven met vermelding van 

ploegnaam, naam en telefoonnummer bij Jan Theuwissen 

(theuwissen.jan@skynet.be). Het inschrijvingsgeld per team bedraagt 

15 euro en wordt ter plaatse betaald. 

Tot dan! 

 
 

EHBO dinsdag 22 november 
 

Een ongeval hoeft niet altijd ernstig te zijn en is dat meestal ook niet. Maar 

ook minder ernstige ongevallen verdienen wat aandacht. Je kunt immers 

niet weten of een ongeval ernstige gevolgen zal hebben zonder even 

naderbij te bekijken. 

Deze initiatieles is speciaal bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden 

te weten wat ze moeten doen wanneer er iets misloopt, ook al is het maar 

een klein ongevalletje. 

Met deze initiatieles willen we je de eenvoudige handelingen van de 

benadering van alledaagse ongevallenaanleren. 
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Sinterklaas 
 

Op zaterdag 3 december 

komen Sinterklaas en zijn 

zwarte pieten op bezoek bij 

jullie thuis. Hij brengt dan 

lekkere snoepjes en koekjes 

mee uit Spanje. 

 

 

Wens je het bezoek van 

onze Sint en zijn Pieten, 

gelieve dan 

onderstaande 

inschrijvingsformulier 

in te vullen en op te 

sturen naar 

Van den Eeckhoudt 

David, Bergstraat 36 

3550 Heusden-Zolder of 

via email: david@kwbheusden.be. 

 
Naam ouders:…………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Aantal kinderen(kleinkinderen): ……………………………………… 

Lidnummer: …………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

 

Kleine bijdrage bedraagt 3 euro/kind 
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ACTIVITEITENKALENDER  

OKTOBER - NOVEMBER 2011 
 

 

14-15-16 oktober   Weekend Westmalle 

 

zaterdag 15 oktober  Herfstwandeling i.s.m. Pasar 

 

dinsdag 18 oktober  Eerste kookles 

 

zaterdag 22 oktober  Prijsuitreiking fietszoektocht 

 

zondag 23 oktober   Fotokijkdag gezinsweekend 

 

donderdag 3 november  Start kwb-overdag 

 

vrijdag 11 november  Filmnamiddag 

 

dinsdag 22 november  EHBO 

 

zondag 26 november  Dag zonder krediet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5- 


