FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- schoonvader van Ivo Deferm, Melkerijstraat tevens schoonvader
van Marcel Lemmens, Zolder
Huwelijk
- dochter van Jos Bodvin, Koerselsebaan
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Geboorten
-

kleinzoon van Luc Kenis, Max Vanmelbeek

Het dorpsplein bruist !!
We organiseren onze derde

Opgelet : de luieractie eindigt op 11 juni. Je kan het
inschrijfformulier vinden op onze website.

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer
naar secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
CITAAT VAN DE MAAND

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.

Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.
Francis Bacon
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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Kaarten zijn te verkrijgen in : de De Kring,
Het Gezellehuis en het Themakaffee
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organiseert haar kermisbarbecue

IEDEREEN IS WELKOM
zat 26 juni 2010 vanaf 17 uur
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1
In elke Leeft vind je 2 inschrijfkaarten die je voor jezelf kan gebruiken
en/of waarmee je iemand kan plezieren.
Verder kan je inschrijfkaarten bekomen bij enkele handelaars.
Buiten de gebruikelijke vleessoorten kan je dit jaar ook kiezen voor een
dikke vleesrib. Het aanbod van slaatjes wordt uitgebreid. Deze worden
’s namiddags met zorg bereid.
Ook nieuw is de mogelijkheid om een stuk taart bij de koffie te verkrijgen
aan 2 bonnetjes.
Bij het verdelen van inschrijfkaarten via winkels hopen we mensen te
bereiken die geïnteresseerd zijn in de KWB/barbecue maar die eigenlijk
nooit aan een kaart geraakten omdat ze geen KWB-Leeft ontvingen.
Wie minder mobiel is ( = heeft parkeerkaart) mag de auto op de speelplaats
zetten.

Prijsuitreiking wandelzoektocht
Het koude weer is misschien wel de spelbreker geweest, maar toch hopen
wij dat een aantal van jullie het de moeite vonden om aan de zoektocht te
beginnen.
Graag nodigen wij jullie dan ook uit om op 25 juni om 19u30 naar het
zaaltje van De Kring te komen voor de prijsuitreiking.
Prijzen worden onder de juiste inzendingen verdeeld, maar winnaars
moeten wel aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.
Graag tot dan.

Moederdag is KWB eetdag
Dank je wel aan iedereen die komen eten is.
Dank je wel aan de tientallen kwb-helpers.
Ze zorgden voor het koken, opdienen, afwassen, tappen, zaal klaarzetten,
opruimen, drukwerk, inkom, jeton verkoop enz..
Ook dank aan de mijnwerkers brancardiers die hielpen met de afwas

Wil je graag met de hele stamboom, straat, vereniging, wijk samen zitten,
dan mag je ons contacteren om hierover concrete afspraken te maken:
Ingevulde kaart afgeven vóór 20 juni:

Michel Truyers, Schootstraat 172, Heusden,
Stefan Aerts, Noordberm 4, Heusden,
Danny Reynders, Merelstraat 46, Heusden,
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011-426332
011-431254
011-427235
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Jaarlijkse planningsvergadering
Als onze plaatselijke kwb-groep een goed programma presenteert, dan is
dat omdat er veel mensen bij betrokken zijn… maar ook omdat wij een
goede jaarplanning opmaken.
Dit laatste doen we steeds in juni…
Heb je goeie ideeën, wens je actief
deel te nemen aan kwb, wil je
meedenken…
Dan verwachten we jou, zondag 6
juni om 9 uur in de Kring.
We beginnen met een broodje en een
koffie, en dan vliegen we erin… tot de
middag.
Niet twijfelen, denk met ons mee,
iedereen is welkom…
Je kan je ideeën ook mailen naar romain@kwbheusden.be

Verkiezingen 13 juni

Pc kwb
Some pfd converter1.5 to word
Heb je ook regelmatig een pfd bestand dat je zou willen bewerken ?
Er bestaan heel veel gratis programma's waarmee u zelf pdf'jes kunt
maken. Helaas bieden alleen de commerciële programma's ook de
omgekeerde mogelijkheid; het converteren van pdf naar Word. Nou ja,
boden, want nu is er some pfd to word converter. En wat voor een
converter! Stop er een pdf-document in en er rolt een keurig opgemaakt
Word-document uit. Dat klinkt simpel, maar het behouden van de opmaak
van het origineel is zeer lastig. Dit programma levert echter, zelfs in
complexe situaties, een knappe prestatie en doet het regelmatig beter dan
sommige commerciële software.
Als je de optie use text box op : ‘true’ hebt staan dan zal de tekst
geconverteerd worden in kaders.
Als je in je document vrij wil kunnen typen gebruik dan de optie : use text
box : ‘false’.
Hou er wel rekening mee dat de lay-out soms wel kan verspringen.
Je kan uiteraard vrij stukken kopiëren en plakken.
Op onze website kan je een zelfgemaakt demo-filmpje vinden en de
installatie van dit programma, www.kwbheusden.be onder de link freeware.

Op zondag 13 juni worden alle Belgen weer
opgeroepen om hun burgplicht te vervullen.
Sinds jaar en dag is het ondertussen al de gewoonte
dat de KWB van Heusden het verkeer op en rond
de parking in goede banen leidt.
Ook dit jaar is de kwb weer paraat tijdens de
verkiezingen.
We zoeken nog enkele vrijwilligers die tussen 12
en 15 uur parkeerwachter willen spelen. Onze kwb-kas kan er alleen maar
beter van worden.
Meer info bij Romain Beerten, Schaapsweg 97 tel. 011/42.07.02
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Wandelen onder satellieten.
Op zondag 13 juni gaan we een wandeling doen met behulp van een GPS.
Het is de bedoeling om in groepjes van 4 personen te wandelen, met meer
mag ook, maar iedereen zal wel eens met zo een wandel GPS willen
werken. De tocht is ongeveer 5 km lang en gaat door in Heusden centrum.
Bij de start wordt per groep een woordje uitleg van de werkwijze per groep
gegeven. Elk groepje krijgt een ander vertrekpunt toegewezen maar
iedereen maakt dezelfde tour. Onderweg zijn er enkele zoekopdrachten. De
oplossingen van zo’n zoekopdracht dienen om de volgende posities in je
GPS in te brengen. De opdracht kan een eenvoudige berekening zijn;
omzetten van het alfabet in cijfers, foto’s vinden… Als je onderweg
problemen ondervindt kan je steeds met een gsm iemand oproepen voor
meer duidelijkheid.
Je kan vertrekken tussen 13.30 en 15.00 aan café Slekkenhof, Koerselse
baan.
Om de huur van de GPS te kunnen bekostigen vragen we 2 euro per groep.
Aangezien we slechts 8 gps’sen kunnen bekomen moet je je wel op
voorhand inschrijven bij
Klaus Neumann Mispad 10 tel 0486 142790

FIETSZOEKTOCHT
Al meer dan 10
jaar hebben we een
fiets foto
zoektocht
georganiseerd en
nu wordt het tijd om
eens een beetje te
veranderen;
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. 25 meter is er MISSCHIEN iets te vinden. Inderdaad niet
op elke plek werd er een foto getrokken, wellicht één, mogelijk zelfs
meerdere…
We gebruiken een route opgesteld door de heemkundige kring
van Heusden, waarvoor we ze willen bedanken. Elk jaar op
1 mei maken deze mannen een tocht langs de nog vele
kapelletjes die in Heusden staan.
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, versierden alles goed onderhouden.
Soms hebben we zeer gedetailleerde foto’s genomen.
Dus goed kijken is de boodschap.
We starten zoals alle jaren op onze kermisbarbecue.
Veel zoekplezier.
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