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Zaterdag 13 oktober 

Herfstwandeling in de Ardennen 
Na het succes van de wandeling vorig jaar hebben we terug een 2-tal prachtige 

wandelingen uitgestippeld in dezelfde regio. 
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De dagindeling: 

Bij aankomst wordt ons een lekkere koffie aangeboden om “even uit te rusten” na een 

busrit van pakweg 150km. 

De voormiddag wandeling van 4 km vertrekt aan het restaurant La Villa des Fleurs dat 

we nog kennen van vorig jaar. Mooie vergezichten wisselen af met bos op een 

beurtelings licht dalend en hellend parcours. Onderweg kunnen we even stilstaan bij 

een opgraving van een romeinse villa. 

's Middags verorberen we onze meegebrachte picknick, waarvoor de restaurant-

eigenaar zo vriendelijk is om zijn accommodatie ter beschikking te stellen in ruil voor 

een betalende consumptie.   

De namiddag is steviger gevuld met een wandeling van 9 km. Even de autobus in tot 

aan de zwarte kerk in Nadrin en dan met de benenwagen eerst licht dalend door 

weilanden over goede wegen richting stuwmeer van de Ourthe met onderweg het dorp 

Filly met pittoreske boerderijen en huizen. 

De heuvelkam aan het meer biedt mooie zichten op de omgeving waarna we alweer 

dalend over verschillende trappen door een mooi eikenbos de stuwdam bereiken. Hier 

zijn we ongeveer halfweg en staat de bus ter beschikking om vermoeide wandelaars 

gemotoriseerd terug te brengen naar het restaurant. De echte wandelaars  gaan verder 

over de weg en een hellend mooi padje dat ons leidt langs een mooie beukendreef naar 

Ollemont, het oudste dorp van de gemeente Houffalize. We bewonderen nog even de 

schilderachtige kerk en het zeer oude kerkhof, echt de moeite waard om te zien, waarna 

ook de moedige wandelaars aankomen aan het vertrekpunt. 

Als het weer het toelaat dan aperitieven we volgens traditie alvorens onze hongerige 

magen te spijzen met een lekkere menu: 

• dagsoep 

• een Ardeense specialiteit van het varken  

• een bolletje ijs 

 

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

 

Vertrek met de autocar om 08.30u aan de Kring, Guido Gezellelaan, 15, Heusden-

Zolder 

Terugkeer is voorzien omstreeks 21.30u. 

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

(zonder drank), verzekering lichamelijke ongevallen: 

• 42,50€ voor niet-leden  

• 37,50€ voor de leden Pasar en KWB 

Je kan inschrijven voor deze mooie daguitstap door het verschuldigde bedrag te storten 

op rekening-nummer van Pasar: 784-5800657-83  

Vermeldt a.u.b in de mededeling Uw GSM nr zodat wij een contactpunt hebben. 

Opgelet: 

Uit voorgaande jaren weten we dat de belangstelling voor deze uitstap groter is dan de 

beschikbare plaatsen. Enkel de eerste 49 betaalde inschrijvingen kunnen mee! Snel 

reageren is dus de boodschap.  

 

Stookolie 24 september 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 24 september 2012 
INSCHRIJVEN Kan via de website of 
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot  23 sept.) of bij    
Beerten Romain Schaapsweg 97     (   tot 24 sept.) 

          Volgende samenaankoop : 28 januari 2013 
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70 jaar kwb Heusden en bijna gelijktijdig 25 

jaar kwb-overdag. 
 

Dat gaan we vieren. We organiseren volgende maand ondermeer een 

tentoonstelling in de bib, en staan met heel wat foto’s in een fotoalbum van de 

Heemkundige kring. Volgende leeft verneemt ge er meer over 

70 jaar kwb. Het is lang geleden, tijdens de 2° wereldoorlog, dat onze verenging 

opgericht werd in Heusden. Wellicht zagen een aantal katholieke werklui met 

een heldere geest wat kwb in hun toenmalige maatschappij kon betekenen: een 

emanciperende beweging voor eenvoudige mannen. Wij doen vandaag de dag 

nog verder met kwb. Is onze huidige kwb anders dan toen?                                                                     

Wat we gewonnen hebben lijkt duidelijk. Onze maatschappij is erg 

geëvolueerd. Heel wat onder ons mensen hebben het materieel beter dan 

vroeger. Steeds meer mensen trekken zelf hun plan. Behoeften lijken anders dan 

in het verre verleden. Maar zijn er ook zaken die we dreigen te verliezen? We 

zien hoe hardnekkig de overheid, ook lokale besturen het organisatieleven 

proberen te (bege)leiden, soms zelf in handen te nemen. We zien hoe 

hardnekkig commerciële groepen zich op het terrein begeven:  kom maar, je 

kan bij ons ontspanning krijgen/kopen. De autonomie, de creativiteit, de 

vrijwillige inzet is de sterkte maar ook de achillespees van een vereniging, zij 

het nu een voetbalclub, of zij het kwb of een andere vereniging. Langdurige 

vrijwillige inzet is vandaag de dag niet gemakkelijk en  elke vorm van 

concurrentie maakt het  moeilijker voor het verenigingsleven.  Het is toch 

gemakkelijk ontspanning te plukken als een rijpe appel aan de boom, op het 

moment dat ik goesting heb… Maar is het dat? Dreigen wij niet 

doodgepamperd te worden van de ene zijde, en anderzijds te verstikken in 

regelneverij. Wat gaat er boven een zelf georganiseerde activiteit? Wat gaat er 

boven een maatschappij waarin mensen aandacht en tijd hebben voor elkaar? Is 

het niet belangrijk dat we af en toe een aantal maatschappelijke onderwerpen 

gewoon met elkaar 
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kunnen bespreken, er over nadenken en een mening vormen, eventueel 

protesteren. Dat was wellicht belangrijk voor kwb 70 jaar terug. Dat is vandaag 

belangrijk in kwb overdag, met zijn boeiende vergaderingen. Laten we onszelf 

die ruimte gunnen om goeie, om maatschappij-betrokken kwb te maken. Dan 

blijft kwb 70 jaar jong, en niet oud.  

Binnen enkele weken is het weer tijd om ons lidmaatschap te vernieuwen. Als 

ik niet meedoe, zal  kwb wel verder lopen zeker?  Als ik wel meedoe, is kwb 

sterker, ben ik sterker omdat ik mee in een sociale stroming ga staan. Of niet?  

Een voorbeeld van bovenstaand verhaal. Tot voor enige tijd werd het 

containerpark begeleid door de gemeente. Iedereen reed er al fluitend naartoe. 

En er werd al eens gefoefeld, maar over het algemeen verliep alles vlot. Het 

was immers ‘ons’ containerpark. Nu is er een andere instantie die het park 

beheert. Het gaat er strenger aan toe. Alles is netter. Er dient ook sneller betaald 

te worden. Enkel: er komen veel minder mensen naartoe. Het is niet meer ons 

park, maar van een instantie met verstikkende regeltjes. Het totale gewicht van 

hetgeen naar het park gebracht wordt, vermindert. Goeie cijfers niet, voor de 

statistieken! Maar waar gaat het andere overtollige materiaal naartoe? Kan kwb 

hier niet over nadenken en zijn stem verheffen?   

Ward C. 
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Busuitstap  naar de FLORIADEFLORIADEFLORIADEFLORIADE  

in Venlo 

op zaterdag 29 september   

 (nieuwe datum) 

Voor bus en inkom betaal je nauwelijks 32 euro. (Niet leden 35 euro). 

Kids t/m 12 is 22 euro. We verzamelen om 8.45 op het Boudewijnplein. 

Picnick mag je meenemen.                                               

Lees onderstaande tekst maar eens goed! 

De Floriade is een wereld tuinbouw expowereld tuinbouw expowereld tuinbouw expowereld tuinbouw expo die om de 10 jaar in 
Nederland wordt georganiseerd. Floriade laat u kennis maken met 
meer dan 100 tuinen en paviljoens100 tuinen en paviljoens100 tuinen en paviljoens100 tuinen en paviljoens met unieke bloemen en 
planten van over de hele wereld.  

   
Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden, 
van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen 
decor, programma en activiteiten.  
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Dagelijks wordt een verrassende show opgevoerd, zoals de 
Floriade Oogst Show. Dit schouwspel van acrobatiek en 
wereldmuziek dat wordt opgevoerd door artiesten uit verre landen 
is hét pronkstuk van de Floriade.       

Villa Flora is dan weer de grootste indoor bloemententoonstelling 
van Europa.  Na de Floriade zal  het gebouw toonaangevende 
bedrijven huisvesten. 

     

 

Inschrijven kan bij:  
Romain Beerten, Schaapsweg 97,   
Stefan Aerts, Noordberm 4             
Jef Maris, Schootstraat 21.              

Betaald = Ingeschreven                                
We zijn terug rond 20 uur. 

Meer info op www.floriade.nl 
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KWB HEUSDEN-Centrum 28° STRATENLOOP          

zaterdag, 8 september 2012 

 

Inschrijving : Zaal "Kuipershof" vanaf 14 u.             Kleedkamers : 

Sporthal " Olympia " 

15u.  - 300 m  - Kleuters, 1° en 2° leerj. ( € 0,50 ) 

15u.10 - 600 m  - 3° en 4° leerj. ( € 0,50 ) 

15u.20 - JOGGING 2,3 km (1 ronde) 

    -5°, 6° lj. en andere joggers ( € 1,50 ) 

15u.45 - Gezamenlijke start:  kies je afstand   

                - 4,6 km (2 ronden ) of 9,2 km 

(4 ronden ) 
Bloemen voor : 4,6 km : 1

ste
 dame en 1

ste
 dame +  

  40, 1
ste

 heer en 1
ste

 heer +50 

                        : 9,2 km : 1
ste

 dam , 1
ste

 heer en 7 

       1
ste

 heer +50 

met KWB – ploegenklassement 

----------------------------------------------------------------------------- 
  Inschrijvingsgeld : KWB : € 4  ,  niet KWB : € 6    
Bij inlevering van je nummer krijg je een prachtige drankschotel ( 

Drankenhal  Hauweycken ) 

17u.     -Jogging : verloting van de prijzen 

18u.     - Prijsuitreiking STRATENLOOP en nog verloting van  

                   een 10-tal extra prijzen  

  met waardebonnen onder de AANWEZIGE atleten. 

 

Info, uitslag en foto’s : www.kwbheusden.be 
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Fotokijkdag gezins-wandel-weekend   
 

Op 21 oktober blikken we terug op ons jaarlijkse weekendje. 

Iedereen welkom in het zaaltje van  

De Kring tussen 14u00 en 18u00.   

 

 

 

 

 

 

 

Fietsfotozoektocht 
 

Onze fietszoektocht loopt nog tot eind september. 

De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 5 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 

Stefan Aerts, Noordberm 4 

 

 

 

 

Zie volgende pagina voor meer informatie ivm de fietszoektocht 
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Fietszoektocht  
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten kan je nog deelnemen aan de 

fietszoektocht tot eind september. 

Naar wat moet je zoeken?  

Allerhande versieringen aan een huis, brievenbussen, reclameborden, bomen, 

elektriciteits- en weipalen, daken en schouwen… 

De prijs blijft hetzelfde als vorig jaar (2,5 euro). 

Kaarten zijn zoals steeds verkrijgbaar op volgende adressen: 

Café De Kring  G.Gezellelaan 

Ludo Deleux  Koerselsebaan 148 

Michel Truyers  Schootstraat 172 

Stefan Aerts  Noordberm 4  

Klaus Neumann  Mispad 10 

En de opbrengst gaat dit jaar integraal naar 

 

 

er is enige onduidelijkheid 
ontstaan zowel bij route beschrijving als bij de 
foto's. 
Route beschrijving:  
Dit is de tekst zoals ze staat in de derde alinea; het onderlijnde is de verbeterde 

versie. 

Je komt uit op de 306 en zodra je voor de 2
de

 keer het bordje Lummen ziet staan 

draai je rechts in (Ubbersel H-Z); je moet dan eerste straat naar links 

(doodlopende straat, dit bord is verdwenen) en passeer je het “Vogelasiel”, 

volgend kruispuntje naar links tot aan de Kanaalweg,  naar rechts (op de 

Kanaalweg zijn er geen foto’s!) en bij de volgende straat opnieuw naar rechts, 

de Obbeekstraat. Na de scherpe bocht zie je een bordje 343, dit blijven volgen. 

Foto's: 

Foto 6 en 11: alles is terug geplaatst in dezelfde situatie als bij het fotograferen. 

Daarom niet gemakkelijker!!! 

Bij foto 22 zijn de groenten flink opgeschoten. 

Bij foto 32 werd de flits gebruikt en is daarom veel klaarder dan in 

werkelijkheid. Zoek naar donkere plaatsen. 
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Samenaankoop appelen 
 

Dit jaar werkjaar willen we opnieuw een samenkoop appelen op touw 

zetten. Je kan appelen van de nieuwe oogst bestellen. 

 

De prijzen : 2 euro voor 4 kilo of 4 euro 

voor 8 kilo. 

 

Bestellen kan je bij Jef Maris, 

Schootstraat 211 of Johan Ceyssens, 

Schootstraat 78. 

 

Gelieve onderstaand inschrijfstrookje te 

gebruiken 

 

 

 

 

Samenaankoop appelen 

Naam……………………………….. 

 

Adres………………………………..nr….. 

 

tel.:………………. 

 

Bestelt  

…………… x 4 kg  

 

…………..  x 8 kg 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 

- echtgenote van Vijfeyken Eric, Schaapsweg. 

-  schoonvader van Patrick Neuteleers, Exelgaarden 

-  broer van Timmers Louis Schaapsweg 

 

 

Geboorten 

- Quinten, kleinzoon van Raymond Gijbels, Schootstraat 

- Julie, kleindochter van André Wouters, Schomstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Sinds ik weet dat niemand zich interesseert 

voor de waarheid, lieg ik niet meer.  

        Koos van Zomeren 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

14 september 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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