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Op zaterdag 15 oktober wandelen Pasar Heusden-Zolder en KWB  in 

Bérismenil, dit is een landbouwdorp in de Luxemburgse Ardennen met een 

enorm net aan wandelwegen. Het dorp is een kleine rustige 

landbouwgemeenschap van pakweg 280 inwoners, met een schooltje van 

welgeteld één klas. 

Tijdens de zomervakantie kan je her en der wel wat jeugdbewegingen op kamp 

ontmoeten, maar voor de rest van het jaar is dit een erg rustige omgeving. 

 
Programma: 

Bij aankomst wacht ons een lekkere koffie om op te warmen na een busrit van 

pakweg 140km. 

In de voormiddag maken wij een korte wandeling van ong. 4 km met mooie 

vergezichten en een panoramazicht op de Ourthe vallei, tevens een vertrekpunt 

voor deltavliegers. Ook een oorlogsmonument van een neergestorte 

Amerikaanse bommenwerper ligt op onze route. Verder trekken wij door de 

weilanden terug naar ons vertrekpunt. 

's Middags verorberen we onze meegebrachte picknick. 

De namiddag wordt gevuld met een wandeling van ong. 9 km. Deze brengt ons 

door een mooi sparrenbos met mooie vergezichten op de omgeving, vervolgens 

door een fraai beukenbos om zo het schilderachtige valleitje van de Belle 

Meuse te bereiken. Dit volgen we een tijdje tot bij de Moulin de Belle Meuse 

om zo langs verharde wegen en weilanden terug ons vertrekpunt te bereiken. 

Bij droog weer aperitieven we volgens traditie alvorens de bus in te stappen 

voor een korte rit naar het restaurant. 

’s Avonds wacht ons een lekkere warme maaltijd in restaurant La Villa des 

Fleurs, met op het menu: 

• dagsoep 

• varkensgebraad met slaatje en frieten 

• appeltaart 

 

Opmerking: 

Een herfstwandeling is geen strandwandeling, dus stevig schoeisel is een must.  
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 Praktisch: 

Vertrek met de autocar om 8.30 uur aan de Kring, Guido Gezellelaan, 15, Heusden-

Zolder 

Terugkeer is voorzien omstreeks 21.30 uur. 

Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, koffie bij aankomst, avondmaal 

(zonder drank), verzekering lichamelijke ongevallen: 

• 38,50€ voor niet-leden  

• 33,50€ voor de leden Pasar en KWB 

Je kunt inschrijven voor dit mooie initiatief door het verschuldigde bedrag te storten op 

rekening-nummer van Pasar: 784-5800657-83  

 

Opgelet: 

Enkel de eerste 50 betalende inschrijvingen kunnen mee: al degenen die nakomen 

kunnen helaas niet mee; als je zeker mee wenst te gaan, betaal dan zo vlug mogelijk! 

Op 30 september 2010 worden de inschrijvingen definitief afgesloten. 

 

Info: Jos Willems: 0496/21.19.92 

         Jan Aerts:       0479/46.62.47 

         Eric Heyligen:  0475/52.04.99 

         Arnold Vinck:  0494/43.25.72 
 

Fotokijkdag gezins-wandel-weekend   
 

Op 23 oktober blikken we terug op ons jaarlijkse weekendje. 

Iedereen welkom in het zaaltje van  

De Kring tussen 14u00 en 18u00.   
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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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Stookolie 26 september 2011 
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 26 september 2011) 
INSCHRIJVEN kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  25 sept ) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 26 sept ) 

          Volgende samenaankoop : 12 dec 2011 
 

 

Fietsfotozoektocht 
 

Onze fietszoektocht loopt nog tot eind september. 

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. 

 

Oplossingen binnen brengen voor 30 september  bij: 
Klaus Neumann, Mispad 10 

Tonny Leten, Schootstraat 164 
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KWB-KOKEN-NIEUWE-FORMULE 

Dit werkjaar gaan we 7 keer koken, telkens de 

 3de dinsdag van de maand en 
dit vanaf 18 oktober. Onze 

Masterchef kiest de gerechten in 

functie van het seizoen of 

feestperiode.  

Wanneer het in april mooi weer is 

eindigen we met een 5-gangen BBQ op een idyllisch plekske. 

Prijs: 35 euro voor 30 uur kookplezier, telkens om 19 uur, 

beginnend in de keuken van het Kuipershof. Inbegrepen verzekering 

en cursusmateriaal. Ingrediëntenkost wordt gedeeld.  

Max 13 deelnemers: 4 groepjes van 3 

personen, 1 joker 

Data: 18 okt, 15 nov, 20 dec, 17 jan, 14 

feb (ipv 21), 20 maa, 17 apr. 

 

 

Kookkennis is niet vereist. EHBO en 

hoofdbescherming zijn aanwezig. 

Inschrijven: bij Stefan Aerts    Noordberm 4    011.43.12.54    

0474.35.43.21    stefan@kwbheusden.be 
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Kwb en kav in Roemenië 
 
De tijd dat er iedere week uit een Vlaamse gemeente een truck naar Roemenië vertrok 

volgeladen met hulpgoederen is voorbij. Ook onze technische scholen trekken niet 

meer naar ginder om dringende werken uit te voeren in weeshuizen en andere 

instellingen. Maar goed ook. 

Toch is ginder nog lang niet alles in orde. In de dorpen is er dikwijls geen fatsoenlijke 

(asfalt-)weg. Leidingen voor drinkwater en riolering zijn er her en der. En vuil! Overal 

ligt afval. Heel wat mensen ‘overleven’ met een tuin, enkele koeien en varkens. 

Stokoude tractoren puffen door het dorp… of soms nog een authentieke paardenkar.  

Zigeuners wonen aan de rand van het dorp, bijna weggestoken…   

Roemenië kruipt langzaam en met veel moeite uit het diepe dal dat Ceauscescu 

indertijd gegraven heeft. De regering heeft geen centen en wordt opgejaagd door 

Europa. Eenvoudige maatregelen zijn dan:  verlaging van de lonen van de ambtenaren. 

Maar daarmee is alles zeker niet opgelost. Massaal veel  Roemenen kiezen voor de 

vlucht vooruit en gaan op zoek naar werk, voornamelijk in Italië en Spanje. De 

Roemeense taal is immers ‘latijns’ van oorsprong. Ook intellectuelen, zoals dokters, 

vertrekken naar West-Europa. En zo groeit in de dorpen de tegenstelling tussen arm en 

‘rijk’. Thuisblijvers of de minder gelukkigen moeten het stellen met 

‘overlevingslandbouw’. Anderen, tenminste zij die werk vinden in het buitenland, 

brengen centen binnen. Ze verbeteren hun huis, kopen een auto.   

Er zijn ook goeie dingen te melden. Onder begeleiding van SOMEPRO ondersteunen 

een aantal groepen hier, waaronder ook kwb- en kav-afdelingen, beginnende kwb- en 

kav-werkingen in Roemenië. Zo zijn er ondertussen een 18-tal groepen. Deze zetten 

kleine maar belangrijke stappen: mensen die na het communisme zelf hun lot in 

handen nemen en zich organiseren. Het kan alleen maar toegejuicht worden én verdient 

ondersteuning. Vooral kwb- en kav-Larum Geel nemen het voortouw in de 

begeleiding.                                                                                                                                                                           

Zo was er begin augustus een opleidingsdag georganiseerd in één van de dorpen, 

Slatina Timis. Meer dan 50 mannen en vrouwen daagden op, sommigen van meer dan 

900 km ver.  Er werd gewerkt rond het opzetten van activiteiten: voorbereiding, 

financies, uitwerking, evaluatie enz. Heel dit programma werd opgehangen aan een 

voorbeeldactiviteit: een foto-zoekwedstrijd in Slatina. Hoeft het gezegd dat allen hier 

dan ook enthousiast aan meededen. Uit de letters die men in het spel verzamelde, 

diende men een zin samen te stellen: gezondheid is een belangrijke uitdaging. Kwb en 

kav op zijn best!         
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Heusden in de Wereldkerk

Eetdag

in 't Kuipershof

OP  ZONDAG   2  OKTOBER OP  ZONDAG   2  OKTOBER OP  ZONDAG   2  OKTOBER OP  ZONDAG   2  OKTOBER 

vanaf  11.30  uurvanaf  11.30  uurvanaf  11.30  uurvanaf  11.30  uur

Welkom
 

 

 



Misschien zijn jullie al begonnen met onze jaarlijkse foto zoektocht, of wordt er 

gewacht op beter weer. In ieder geval hebben we een beetje nieuws. 

Soms nemen we foto's waarvan we zeker zijn dat is al jaren zo en dat zal nog 

jaren zo blijven.  

En dan doe je de tocht op een zomerse dag (???) en dan ... (normaal gezien 

moet hier een vloek staan), , weg, niet te zien, verdwenen, niet meer op deze 

aardbodem. 

In het tweede gedeelte is foto EE niet meer te vinden; normaal was dat op het 

dak van café Lindehof op de Lindeman, maar dat heel dak is vernieuwd. 

Maar dat is niet alles, als je juist aan het kerkhof komt dan kan je met heeeeel 

veeeeel fantasie foto AA herkennen; maar eigenlijk zie je niets; Dus ook deze 

foto vervalt bij de oplossingen. 

 In het eerste gedeelte komt er een foto voor met een slot aan een ketting. Dit 

slot is veranderd, de foto blijft wel geldig. 

Hieronder zien jullie de (voorlopig ???) niet te herkennen foto's. 

Verder nog heel veel zoek plezier. Vertel het maar door want ik weet niet wie al 

een zoek exemplaar is gaan halen. 

PS volgend jaar gaan we de foto's weer groter maken en alles verdelen over 4 

bladzijden.  

Er zijn nog foto's te koop De Kring en bij Michel, Schootstraat 172; Ludo, 

Koerselsebaan 148 

of bij Klaus Mispad 10 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- broer van Guillaume Clerckx, Kanaalweg 

- schoonbroer van Danny Goossens, Kruiskapelstraat 

- schoonvader van Jan Aerts, Max Vanmelbeek. 

 

 

Geboorten 

- Nona, dochter van Tim Truyers, Schootstraat, tevens kleindochter van 

Michel Truyers, Schootstraat. 

- Lize, dochter van Ivar Put, Schomstraat 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

De mensen struikelen nu en dan over de 

waarheid, maar de meesten krabbelen 

haastig overeind en lopen snel door alsof er 

niets was gebeurd. (Winston Churchill)  
 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

16 september bij: Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

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

Reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50 
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