FAMILIENIEUWS
Gouden bruiloft
- Frans Tullen, Holleweg.
Geboorten
- Robbe, kleinzoon van Alex Vanzier, Schreverland
- Charlotte, dochter van Peter Vanoppen, Holleweg.

meer info op www.heusdenzolderfietstnaarcongo.be of
op het nummer 011-57.91.65

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer
naar secretaris Pieter Goyens 011-25.55.52 of
bezoek onze website www.kwbheusden.be
CITAAT VAN DE MAAND

Als Frank voorspelt voor 't weekend mooi weer,
wees dan maar gerust, de aanvulling van uw
uitrusting met paraplu en regenjas is dan een
absolute must!
Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op
vrijdag 14 augustus 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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Alles gevonden bij de wandelzoektocht?
Goesting in meer van dat?
Dan hebben we 10de fiets fotozoektocht klaar liggen.
Een tocht van 16 km door Heusden en Eversel.;
48 klare en duidelijke kleurfoto’s
verspreid over 4 bladzijden. Naar
wat moet je zoeken?
Allerhande versieringen aan een
huis, brievenbussen, beeldjes,
bomen, dak en schouw…
De prijs blijft hetzelfde als vorig
jaar(2,5 euro)
maar de foto’s zijn duidelijker en
beter.
Kaarten zijn zoals steeds verkrijgbaar op volgende adressen:
Michel Truyers
Schootstraat 172
Ludo Deleux
Koerselsebaan 148
Café De Kring
G.Gezellelaan
Klaus Neumann
Mispad 10
En de opbrengst gaat dit jaar integraal naar

“Heusden-Zolder fietst naar Congo”
Dit is een project dat loopt in samenwerking met Memisa en is een
organisatie van de geneeskundige kring Heusden-Zolder-Koersel en het
Sint Franciskusziekenhuis .
Ze hebben trouwens op zaterdag 29 en zondag 30 augustus een
uitgebreid programma.
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Het dorpsplein bruist
weer !!

Overzicht 82ste samenaankoop stookolie
25 mei 2009
Binnen gekregen prijzen :

KWB-Heusden-Centrum organiseert zijn tweede

30+ Hot
Summerparty 2
vrijdag

10 juli

2009

Verboven
Kerfs
Appeltans
Keupers
Timmermans
Vandeuren
Hendrikx
Vanraak

0,402
0,4225
0,408
0,4063
0,405
0,4029
0,398
0,3811

Een
vanaf 21 uur voor 30-plussers op het plein tussen
de kerk en het OCMW.
Hou de datum alvast vrij en maak vrouw en vrienden warm voor dit feest.

166 deelnemers die in totaal 213.700 liter bestelden
Officiële prijs bij bestelling minder dan 2000 l
0,4979 0,1168 korting
vanaf 2000 l
0,4734 0,0923 korting

Muziek en ambiance uit de 80’s en 90’s met een vleugje hits
van vandaag met DJ HSP.

Volgende samenaankoop maandag 21 september

Met sfeervol zomerterras en leuke zithoeken, cocktail- en wijnbar,
iets om te bikken…

Inschrijfstrook Bezoek KWB Grimbergen 26 september

tentfuif

Dit jaar grotere tent en nieuwe tapinstallatie.

inkomkaarten bij je wijkmeester of
in café De Kring, Themakaffee, Het Gezellehuis aan
5 euro. Kassa 7 euro. Gewone consumpties aan 1,25 euro.
Kijk naar onze affiches, koop je

Bijkomende info bij Ivan Claes 011-43.13.43

Naam : ..................................................... tel. nr. ...............
Straat: ....................................................... nr. ....... Heusden
Telefoon : …………………………………
Schrijft in met ….. personen voor het bezoek aan KWB Grimbergen op
zaterdag 26 september.
Te betalen : ……. x 30 euro = ……… euro
Handtekening ……………………………
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Bezoek aan KWB Grimbergen
Op zaterdag 26 september brengen we een bezoek aan onze vrienden van
KWB Grimbergen. We vertrekken per autocar ’s morgens om 8 u STIPT
op de parking aan de kring (gelieve op tijd aanwezig te zijn).
De onkosten voor deze uitstap hebben we aan een schappelijke prijs van
€ 30 per persoon kunnen houden.
Wees er snel bij want KWB Grimbergen kan maar maximum 50 personen
ontvangen.
Daarom hebben we besloten om deze uitstap te organiseren voor
uitsluitend KWB leden.
Inschrijven kan bij Truyers Michel voor 20 september.
Betaald is ingeschreven.
Het programma voor die dag verloopt als volgt:
- 9u30: aankomst in Grimbergen
Ontvangst met koffie en koek
- 10u15: vertrek in groepjes voor een geleide kapellenwandeling
langs mooie bezienswaardigheden van Grimbergen
Voor niet wandelaars: bezoek aan het museum van de
oudere technieken
-

12u15: middagmaal in restaurant ‘de kromme eik’
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Menu: soep, biefstuk met frieten, koffie (drank moet ter
plaatse betaald worden)

12u15: middagmaal in restaurant ‘de kromme eik’
Menu: soep, biefstuk met frieten, koffie (drank moet ter
plaatse betaald worden)

-

14u00: bezoek aan de abdijkerk, sacristie, pand van de abdij

-

14u00: bezoek aan de abdijkerk, sacristie, pand van de abdij

-

16u00: pauze met drankje

-

16u00: pauze met drankje

-

17u00: bezoek aan de Liermolen

-

17u00: bezoek aan de Liermolen

-

18u30: broodmaaltijd

-

18u30: broodmaaltijd

-

19u30: einde maaltijd (diegenen die nog iets wensen te drinken
mogen dit gerust doen; moet wel ter plaatse betaald worden)

-

19u30: einde maaltijd (diegenen die nog iets wensen te drinken
mogen dit gerust doen; moet wel ter plaatse betaald worden)
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Beste KWB’ ers,

Beste KWB’ ers,

De vakantie staat voor de deur. De meesten onder ons hebben
reeds een zonnig plekje geboekt bij een reisbureau.
Vermoedelijk zijn er onder ons ook leden die van avontuur
houden en plannen ze hun vakantie helemaal zelf. Zelfs de
thuisblijvers maken wellicht plannen om een vakantiesfeer te
creëren.
Het speelt eigenlijk helemaal geen rol waar en hoe we onze
vakantie plannen. De batterijen opladen, al de zorgen voor een
tijdje opzij schuiven, genieten van de zon, lekkere etentjes, tot
‘s avonds laat terrasjes doen en nadien weer lekker uitslapen.
Misschien maken we nieuwe vrienden of doen we fijne ideeën
op.
Al deze deugden wens ik iedereen toe, maak er iets fijns
van,iets waar je later met genoegen kunt naar terugblikken. Als
je van plan bent zelf achter het stuur te kruipen, wees dan
voorzichtig en denk ook aan de achterblijvers.
Graag wens ik u allemaal een verkwikkend en fijn verlof toe.
Uw voorzitter
Romain Beerten
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