FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- zuster van Ludo Van Ende, Schootstraat

Samenaankoop stookolie 20 sept. 2010
Volgende samenaankoop : maandag 20 september.
Je kan inschrijven met bijgevoegd inschrijfformulier
of
via onze website : www.kwbheusden.be

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer
naar secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
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http://www.kwbheusden.be

FIETSZOEKTOCHT
Al meer dan 10 jaar hebben we een fiets foto zoektocht georganiseerd en
nu hebben we het een beetje veranderd..
Dit jaar zeggen we klaar en duidelijk waar je moet gaan zoeken, straat
en huisnummer! Vanaf dat punt moet je beginnen rond te kijken, op een
afstand van max.10 meter is er MISSCHIEN iets te vinden. Inderdaad niet op
elke plek is er een foto te herkennen, wellicht één, mogelijk zelfs 2 of 3.
We gebruiken een route opgesteld door de heemkundige kring van
Heusden, waarvoor we ze willen bedanken.

CITAAT VAN DE MAAND

Als we binnen zitten te vergaderen en het zweet
loopt over onze ruggen,
dan toch nog liever buiten op een terras ook al zitten
er een aantal ambetante muggen.
Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op
vrijdag 18 juni 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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Je kunt langs meer dan 50 kleine of grotere kapellen gaan, nis- of
blokkapel; staak- of kaskapel. Stuk voor stuk apart met een eigenheid;
met een kruis, in hout of steen; een beeldje, versierd en alles goed
onderhouden. In en rond zo’n kapel werden de foto’s genomen; soms zeer
gedetailleerd. Wandel eens rond een kapel! Ook dit kan helpen.
We starten zoals alle jaren op onze kermisbarbecue. Verkoopprijs is 2,5
euro en kaarten zijn te verkrijgen bij:
Michel Truyers
Schootstraat 172
Ludo Deleux
Koerselsebaan 148
Klaus Neumann
Mispad 10
Café de Kring
G.Gezellelaan (gesloten van 9/7 tot en met 3/8)
De opbrengst is voor Haïti
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Eindelijk vakantie!
Een vaak gehoorde kreet van menig student. Het einde van het schooljaar
is een feit. De riem kan er even af, voor de meesten toch. Niet alleen de
studenten natuurlijk, ook voor de ouders zijn de vakantiemaanden een
verademing. We hebben niet allemaal twee volle maanden verlof, maar
voor wie nog studenten in huis heeft breekt een tijd aan met toch enkele
zorgen minder.
Ook voor de talrijke leden en medewerkers van onze KWB afdeling nadert
het einde van het werkjaar. De nieuwe agenda voor het volgende jaar is
bijna af, de laatste gaatjes zijn bijna opgevuld. Opnieuw een goed gevulde
kalender, interessante informatieavonden, enkele nieuwe samenaankopen.
Natuurlijk zijn er ook onze jaarlijks
wederkerende toppers; de stratenloop,
onze kermisbarbecue, de hot summer
party, onze eetdag op Moederdag en
nog vele andere. Ook de mensen van
KWB overdag beloven ons opnieuw
een boeiende en goed gevulde
kalender.
Laat ons hopen dat we mogen
genieten van enkele zonnige maanden
met echt terrasjesweer. Geen
probleem natuurlijk voor wie de zon
gaat opzoeken, zij zullen vermoedelijk sowieso hun deel krijgen. Moesten
de weergoden de thuisblijvers niet goedgezind zijn, dan hoop ik alsnog op
één dag mooi weer. Vrijdag negen juli hebben we onze 30+ hot summer
party. Laat het een echte zwoele zomeravond en nacht worden zodat de
naam van onze party alle eer wordt aangedaan. Ik hoop natuurlijk jullie
daar op het Dorpsplein tegen te komen, het zal misschien een goede aanzet
zijn voor de rest van de vakantie.
Ik wens iedereen alvast een fijn verlof toe, zonder stress, weinig zorgen en
veel goede zin.
Romain
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Leven als een trappist in de abdij van
Westmalle.
Wie heeft er interesse om enkele dagen onder te duiken in het leven van de
trappisten.
Wat is er zinvol voor ons in het dagelijks leven van de moderne mens ?
Wie wil er meedoen met de trappisten : hun gebed, hun gewoontes, genieten
van de stilte ?
Wie wil er samen met hen eten tijdens enkele stille maaltijden ?
In het gastenverblijf reserveren we dan de nodige éénpersoonskamers.
Heb je interesse voor zo’n driedaagse, meld het dan bij

Michel Truyers, Schootstraat 172, Heusden,
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011-426332

Verdeel je scherm in vakjes, Fences
Ben jij ook zo iemand die onverbeterlijk zijn bureaublad volstouwt met
rommel ?
Dan levert het gratis programma Fences een oplossing.
Ga via onze website en download het programma.
Op onze website kan je ook een voorbeeldfilmpje downloaden.
Bij gebruik van winxp kan het zijn dat je nog een update moet installeren,
je zal die melding krijgen tijdens de installatie.
De computer moet nu opnieuw opgestart worden om het programma te
laten werken.
Als dat gebeurd is krijg je twee mogelijkheden om met het programma te
werken : ofwel worden er automatisch
een aantal vakjes aangemaakt, ofwel
maak je er zelf.
De eerste optie is de eenvoudigste , dus
klik op Start using Fences !
Daarna neem je best de optie aan de
rechterkant; Sort out my icons.
Je bureaublad wordt zo automatisch geordend.
Klik op de snelkoppeling Customize Fences om je vakken naar eigen
smaak en inzicht te verbouwen.
Lukt het toch niet echt, dan kan je altijd terug naar je oorspronkelijke
bureaublad, onder Tools. Hier kan je ook een snapshot nemen van je
huidige bureaublad zodat je de bewaarde lay-out snel weer kan terug
zetten.
Door te slepen kan je vakken zelf vergroten of verkleinen en van plaats
veranderen.
Met de rechtermuisknop kan je een vakje slepen en het een nieuwe naam
geven.
Je bureaublad ziet er vervolgens heel gestructureerd uit. Ook handig : met
een dubbelklik op het bureaublad verberg je in één klap alle iconen of haal
je ze weer terug.
Echt een aanrader om orde in je bureaublad te brengen.
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Het dorpsplein bruist !!
We organiseren onze derde

30+ Hot Summerparty
vrijdag

9 juli

2010

Een tentfuif vanaf 21 uur voor 30-plussers
op het plein tussen de kerk en het OCMW.
Die er
vorig jaar
niet
geweest
zijn,
hadden
ongelijk,
die
er waren komen zeker terug.

Kaarten zijn te verkrijgen in : de De Kring,
Het Gezellehuis en het Themakaffee;
De opbrengst van deze fuif gaat naar Ziekenzorg en St. Vincentius.

-3-

Samenaankoop en controle van
mazouttanks (groene doppen).
Alleen voor KWB leden van Heusden-Zolder en leden van Okra.
Reeds geruime tijd krijgen we van de stookolieleveranciers opmerkingen
over niet gekeurde stookolietanks. Soms wordt er zelfs gedreigd om niet
meer te leveren.
Vanuit KWB denken we dat deze opmerkingen dikwijls terecht zijn. Nadat
de overheid de mensen verplicht heeft om de tanken te laten keuren is het
hierrond stil geworden. Veel mensen kennen de juiste reglementering niet
meer en veel tanks zijn na die eerste keer niet meer opnieuw gekeurd.
Indien men een lek krijgt aan een ongekeurde tank en er een
grondvervuiling optreedt zullen de saneringskosten voor de eigenaar van
de tank zijn. Deze saneringskosten kunnen soms torenhoog oplopen.
CONTROLE
Keuring
Minder dan 5000
liter
Meer dan 5000
liter

VOLGENDE KEURDERS WERDEN GECONTACTEERD
AVT Maris: € 96,80 per tank
Kemps P.: normaal: € 78,32 per tank
€ 68 voor 50 stuks
Ramakers cv & san nv: normaal: € 85 per tank
€ 55 vanaf 10 stuks
Jeritherm Kapelstraat 43 3550 Heusden-Zolder
tel: 0476/680896
normaal: € 60 per tank
€ 50 vanaf 10 stuks
€ 40 vanaf 20 stuks
WORDT ULTRASONE GETEST
ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR:
Jeritherm, begint na het bouwverlof te keuren,
dus vanaf 09/08/2010

Bovengronds

Ondergronds

Geen keuring meer

5-jaarlijks

De inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op 06/08/2010.
BIJ:
Beerten Romain Schaapsweg 97
Vanzier Alex Schreverland 33
Brievenbusje KWB inkomhal Parochiaal Centrum Guido Gezellelaan 15.

3-jaarlijks

2-jaarlijks

OPGELET: CONTANTE BETALING

De VLAREM reglementering is:
Goedgekeurd op 19 september 2008
•

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 januari 2009

•

Treedt in werking op 1 maart 2009.

•

Zie nieuwe Vlarem II wetgeving:

Om in orde te zijn steeds het keuringsattest goed bewaren.
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Inschrijfstrook : samenaankoop controle stookolietanken.

Inschrijfstrook : samenaankoop controle stookolietanken.

NAAM ……………………………………………………………………

NAAM ……………………………………………………………………

ADRES …………………………………………………………………….

ADRES …………………………………………………………………….

TELEFOONNUMMER……………………………………..

TELEFOONNUMMER……………………………………..

TANK

O BOVENGRONDS

TANK

O ONDERGRONDS
INHOUD TANK:

O

GROTER DAN 5000L

O

KLEINER DAN 5000L

Er moet contant betaald worden en tijdens de keuring dient er iemand thuis
te zijn.

O BOVENGRONDS
O ONDERGRONDS

INHOUD TANK:

O

GROTER DAN 5000L

O

KLEINER DAN 5000L

Er moet contant betaald worden en tijdens de keuring dient er iemand thuis
te zijn.

