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Alles gevonden bij de wandelzoektocht?
Goesting in meer van dat?
Dan hebben we de 13de fiets fotozoektocht klaar liggen.
Een tocht van 14 km van Heusden naar Eversel en terug.
48 klare en duidelijke kleurfoto’s zijn verdeeld over 4 bladzijden. Slechts 12
foto’s per blad, vorige jaren waren er dat 24. Zoveel mogelijk rustige
fietswegen.
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
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Stookolie
Enkele cijfers goed om te weten:
Honderdvierenzestig deelnemers aan onze 94ste samenaankoop.
24 deelnemers van Berkenbos waarvan:
8 inschrijvingen digitaal
16 inschrijvingen met formulier
1 bestelling buiten de parochie Berkenbos = 4,1%
2 deelnemers bestelden minder dan 1000 = 8,3%
38 deelnemers van Okra waarvan:
3 inschrijvingen digitaal
35 inschrijvingen met formulier
14 bestellingen buiten de parochie Heusden waarvan 6 in Berkenbos = 36,8%
7 deelnemers bestelden minder dan 1000 liter = 18,4%
102 deelnemers van KWB Heusden waarvan:
21 inschrijvingen digitaal
81 inschrijvingen met formulier
5 bestellingen buiten de parochie Heusden = 4,9%
34 deelnemers bestelden minder dan 1000 liter = 33,3%

Samenaankoop stookolie
KWB Heusden
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Beste KWB er,
Uit hierboven staande tabellen blijkt dat de deelnemers lang niet allemaal in de
parochie Heusden en Berkenbos wonen. Steeds meer mensen van buiten onze
parochies sluiten zich bij KWB en Okra aan om goedkoop stookolie te kunnen
bestellen. Ook de hoeveelheid per leverbeurt daalt door het vrij hoog
percentage van leveringen met minder dan 1000 liter. Dit is natuurlijk een
minpunt bij het onderhandelen voor een goede stookolieprijs. Om deze uit de
hand gelopen toestand recht te zetten werd in eerste instantie door het KWB
bestuur de beslissing genomen om vanaf september, enkel de Okra leden uit de
parochie Heusden laten mee te doen met onze KWB samenaankoop. In tweede
instantie werd tijdens het opmaken van onze jaarplanning beslist dat vanaf het
nieuwe werkjaar slechts drie in plaats van vier maal een samenaankoop zal
georganiseerd worden. We hopen hierdoor het aantal liters per leverbeurt
omhoog te halen.
Bovenstaande feiten zullen hier misschien niet vreemd aan zijn. Verboven
leverde ons de beste prijs. Deze handelaar gebruikt momenteel de Esso comfort
energie methode, dit wil zeggen wie nog niet in hun bestand zit als betrouwbare
klant moet de eerste keer aan de vrachtwagen betalen. Wie niet thuis is als de
chauffeur aanbelt en niet als trouwe klant geregistreerd staat zal zelf een nieuwe
afspraak met de leverancier moeten maken. Dit wekte nogal wat
verontwaardiging op bij veel van onze leden. We zijn deze praktijken niet
gewoon. Meerdere stookoliehandelaars hanteren momenteel deze werkwijze.
Hierdoor dreigen we een beetje op een eiland terecht te komen. Indien we in de
toekomst nog goede prijzen willen bekomen zullen we het principe van “niet
betalen aan de vrachtwagen” moeten aanpassen. Toekomstige deelnemers aan
onze samenaankoop zullen er rekening mee moeten houden dat in sommige
gevallen er zonder discussie zal moeten betaald worden aan de vrachtwagen.
De niet zo’n uitmuntende bekomen prijs, met dadelijk erna een prijsdaling van
de stookolie, de perikelen met de leverancier en de ingrijpende maar nodige
maatregelen, laten een negatieve indruk na op deze 94ste samenaankoop. Toch
rekenen we op uw begrip en hopen we u nog veel voordeel met onze
samenaankoop te kunnen bezorgen.
Het bestuur
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Meer info over Ol Fosse d'Outh
Ol Fosse d'Outh is een ideale plaats voor een deugddoende familiale 'pitsstop'.
Het volgende voorstel werd ons gedaan voor een weekend verblijf in kwbgroep.
3 dagen, 2 nachten ( aankomst op vrijdag)
2 x ontbijt
2 x avondmaal in zelfbediening
dranken tijdens de maaltijd
speciaal kinderbuffet Fossie
Familiaal animatie programma
Begeleide natuurwandelingen met thema's, met of zonder ezels
2 x inkom per persoon voor waterparadijs Aqua l'O
1 x inkom per volwassene voor fitnesscenter
Prijs per persoon :
Volwassenen : 129 euro
Kinderen 4-12 jaar : 39 euro
Kinderen 0-3 jaar : gratis
Heb je interesse vul dan bijgevoegd strookje in.
Meer info kan je vinden op :
http://www.olfossedouth.be/
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Busuitstap naar de FLORIADE
in Venlo
op zaterdag 1 september
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 expo die om de 10 jaar in

Nederland wordt georganiseerd. Floriade laat u kennis maken met
meer dan 100 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
en Jef Maris, Schootstraat 21.
Betaald = Ingeschreven
We zijn terug rond 20 uur.
Meer info op www.floriade.nl
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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

Helpende handen gevraagd ....
Op zaterdag 7 en 14 juli willen een groep kwb-mannen de vloer van het
Kuipershof opbreken. De vloer is aan vernieuwing toe. Met een groepje mannen
kunnen we deze klus zeker klaren.
Heb je even tijd en zin om mee te

helpen?

Geef dan een seintje aan onze
Romain Beerten, . tel. 0496.52.07.02

voorzitter
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DRUK, DRUK, DRUK…

RUST, RUST, RUST…

De werkende mensen in ons Belgenlandje hebben het erg druk. Er is zoveel te doen, en
aan welk tempo! Heel wat pendelaars die dagelijks naar Brussel of elders trekken,
leggen dit traject af per auto. Ze zitten dan behoorlijk nerveus te worden: ga ik op tijd
op mijn werk geraken? Anderen doen de weg per trein. Dit biedt hen gelegenheid om
nog wat extra te werken of te lezen. Sommigen zijn zo moe dat ze onderweg in slaap
vallen. En die drukte stopt niet echt bij thuiskomst ’s avonds. Neen, er zijn de kinderen,
en het eten moet klaargemaakt, en… er moet zoveel nog. En ook tijdens het weekend
blijft de drukte dikwijls aanhouden. Ook de kinderen, ja zelfs de ouderen zitten in
dezelfde tredmolen. Het lijkt wel een erg besmettelijke ziekte. Waarom is dit zo? Wie
jaagt er eigenlijk wie op? Gelukkig zijn er nog mensen die niet ‘mee’ zijn, want zo
wordt dit haast geformuleerd. Met wat medelijden, soms wat afgunst, wordt dan
gedacht aan ouden van dagen, aan gehandicapten en zieken, aan monniken en zusters
in gesloten abdijen, en ook aan wijze mensen hier en daar. Met degenen die niet mee
zijn horen ook de mensen die geen werk of geld (meer) hebben, de mensen die arm
zijn. Onlangs maakte de nationale ACW-secretaris volgende vergelijking: als de TGVtrein in het station vertrekt, blijven er van de honderd reizigers die mee willen, zestien
op het perron staan. Ze kunnen het ticket voor de snelle trein niet betalen. Is dit niet
een straffe dualisering van onze maatschappij: van de ene zijde de superdrukke
mensen, die door het leven ‘vliegen’, van de andere kant de mensen die niet mee zijn?
Aan welke kant staat gij? Wat en wie verliezen we niet allemaal uit het oog omwille
van de drukte?
Geeft dit alles ons niet te denken? Indertijd kwam een man, Jezus genaamd, op voor
armen en misdeelden, voor kinderen. Steeds maakte hij tijd voor hen.
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Op een bepaald ogenblik wond hij zich zelfs op, toen zijn leerlingen de kinderen
wilden wegsturen. Hoe staat het met ons? In hoeverre durven we ons aan die Jezus
spiegelen? Voor wie maken wij tijd?

Binnen enkele dagen of weken is het weer volop vakantie. Velen trekken erop uit. De
knop wordt omgedraaid: van lopen, rennen, haasten wordt opeens omgeschakeld naar
‘rusten’, onder welke vorm dan ook. Sommigen hebben een week of langer nodig om
af te kicken, om in een ander ritme te komen, om te kunnen genieten bvb. van de
prachtige natuur. Hoeveel tijd hebt gij nodig?
De ongeschreven regels van de wedloop door het leven: wie dicteert deze? Waar en
wanneer gunnen we onszelf nog tijd om stil te staan bij de gang van ons leven? Waar
blijven we met het Grote Verhaal in ons leven? Kwb wenst u even wat tijd in uw
vakantie om op deze vragen te antwoorden. Van harte.

Ward Ceyssens
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- schoonvader van Ivar Put, Schomstraat.
- Louis Mondelaers, Schootstraat, tevens vader van Wilfried Mondelaers,
Schootstraat.

Nieuwe leden
-

Richard Malinowski Kruisvijverstraat.
Kurt Vanvelk, Rijthof.
Patrick Vos, Schaapsweg.

Geboorten
-

Leonora, kleinkind

Louis Timmers, Schaapsweg.

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

Geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt, het
hangt alleen af van wat je denkt.
Dale Carnegie
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
17 augustus bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
-10-

Beste KWB-er
Op uitnodiging van het vakantieverblij Ol Fosse d’Outh zijn enkele KWB’ers
naar Houffalize getrokken. Zij kregen een rondleiding op het domein en een
heleboel informatie mee naar huis.
Vooraleer er verder onderhandeld kan worden met het vakantieverblijf over o.a.
de prijs en het programma, zouden er echter genoeg leden geïnteresseerd
moeten zijn om in september 2013 mee te gaan op gezinsweekend. Ieder zorgt
wel voor eigen vervoer.
Daarom vragen we ook om dit strookje in te vullen en te bezorgen aan Jos
Moons, Kruiskapelstraat 10 of Gilbert Jans, Garenstraat 36. Ook mailen kan
naar gilbert.jans2@telenet.be.
Graag voor 30 augustus 2012 laten weten of je wil meegaan.
……………………………………………………………………
Naam ………………………………………………………………...
Adres ………………………………………………………………...
Is geïnteresseerd in een gezinsweekend in Ol Fosse d’Outh.
Aantal volwassenen :
Aantal kinderen :
Leeftijd van de kinderen :

