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Fiets foto zoektocht 2017.
Alle foto’s van deel 1 staan in volgorde vanaf het startpunt. Dus foto
1 is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de volgende
enz….
Bij elke vindplaats van deel 1 hoort er een andere foto van deel 2.
Deze (van deel 2) staan uiteraard niet in volgorde. Tot een afstand
van max 50m van de positie op straat moet je nu beginnen te zoeken.
Mogelijk moet je een beetje terug of wat verder. Als er een zijstraat
is kan zelfs daar nog iets te vinden zijn, achterzijde van bv
kapelletjes moeten ook bekeken worden… deze foto’s zijn niet altijd
van op straat zichtbaar. Privé domein wordt echter niet betreden.
DE 50 METER IS WEL IN VOGELVLUCHT!!!
Het voordeel van deze formule bestaat erin dat je niet meer
verplicht bent om de hele ronde opnieuw te doen als je een bepaalde
foto niet gevonden hebt. Heb je bv foto 11 niet dan begin je gewoon
vanaf plaats nr 10 tot je aan foto 12 bent gearriveerd. Daar tussen
moet de 11 te vinden zijn. De prijs blijft hetzelfde als de laatste
jaren nl 2,5 euro en ook de verkoopplaatsen zijn zoals steeds bij:
Café De Kring

G.Gezellelaan

Klaus Neumann

Mispad 10

Ludo Deleux

Koerselsebaan 148

Michel Truyers

Schootstraat 172

Stefan Aerts

Noordberm 4
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Verdwenen foto.
Badkuipen die al jaren in een wei staan, je neemt er dan eens een foto
van voor een zoektocht, je laat alles drukken en dan bij de eerste rit!
Kuip weg!
Dat is wat we met foto 4 van de fotozoektocht aan de hand hebben,
niet meer te vinden. Deze was te combineren met foto MM.
Foto 4
Foto MM

De hoofdprijzen van de fiets foto zoektocht
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Wipschieten vrijdag 28 juli 18u30

Een traditie. Voor wie op een
zomeravond eens wil ûchteren. Initiatie
wipschieten met een beginnersspelleke
en een beker!
Ook onze viking kubb spellen zijn
aanwezig en de toog is geopend.
Dit alles dankzij de OLV Schuttersgilde Schaapsweg.
- Blote voetenpad 5 augustus
Ook in de zomermaanden zit de kwb
niet stil.
Op zaterdag 5 augustus kunnen
liefhebbers het voetenpad in Zutendaal
bewandelen.
Meer info en inschrijvingen bij Romain
Beerten.

Natuurloop 2 September
Op zaterdag 2 september komen de
lopers in Heusden weer in actie.
De tweede natuurloop zal dit jaar
opnieuw vooraf gegaan worden met een
kinderloop rond het Kuipershof.
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Wie gaat er mee naar Zutendaal?
ZATERDAG 5 AUGUSTUS GAAT KWB HEUSDEN NAAR HET
BLOTE VOETENPAD, DE VLINDERTUIN EN HET
INSECTENMUSEUM IN ZUTENDAAL.
WE GAAN PER AUTO (CARPOOLING)

▪
▪
▪

Heb je zin om het blote voetenpad ook eens uit te proberen, of wil je
er de vlindertuin die Ludo Elsen onderhoudt graag eens van dichtbij
zien, schrijf dan vlug in via het bijgevoegd inschrijfstrookje.
We vertrekken om 9 uur aan het Boudewijnplein. Later vertrekken
is in de file en in wachtrijen staan. De Lietenberg in Zutendaal wordt
dagelijks door duizenden dagjestoeristen bezocht. ook is het later op
de dag aanschuiven op het blote voetenpad.
Als je wil kan je een picknick meenemen, in de tuin en op het terras
van de cafetaria mag je deze opeten. Je kan natuurlijk ook je eten in de
cafetaria zelf gaan kopen.
Om bovengenoemde redenen gaan we eerst het blote voetenpad doen,
nadien beslis je zelf wat je als eerstvolgende bezoek kiest, de
vlindertuin of het insectenmuseum. Veel zal afhangen van de drukte
maar het is de bedoeling dat we rond 15u30 terug huiswaarts keren.
We gaan car-poolen, passagiers betalen drie euro aan hun chauffeur.
Duid op het inschrijfstrookje aan of je kan en wil taxichauffeur spelen.
Vergeet ook niet je telefoonnummer te vermelden. Enkele dagen op
voorhand nemen we contact op met iedereen om de juiste afspraken te
maken.
tickets
Iedereen betaalt zijn eigen inkom, enkel als we van de groepsprijs
kunnen genieten zullen we het inkomgeld op de parking inzamelen.
Iedere passagier betaalt uit eigen initiatief drie euro aan de chauffeur
waar hij mee meerijdt.
(Blotevoetenpad + Entomopolis + Vlinderkoepel)
Volwassenen: € 7,00
Kinderen <1.20m: € 5,00
Als de groep groter is dan 20 personen gaan we voor de groepsprijs,
dit is 5 euro per persoon.
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Inschrijven kan bij:
Romain Beerten schaapsweg 97
Romain.beerten@telenet.be
GSM 0496/520702
NAAM:……………………………………………………………………….
VOORNAAM:…………………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………………………….
TEL/GSM:………………………………………………………………….
EMAILADRES:………………………………………………………….

IK SCHRIJF IN VOOR:………PERSONEN
IK WIL CHAUFFEUR ZIJN EN IK KAN ……. PERSONEN
VERVOEREN.

Comfort Heating
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een
samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen
Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij:
Comfort Heating BVBA
Tel: 089/ 35 51 30
0476 68 08 96
Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,
3600 Genk
Website: www.comfortheating.be
Email: info@comfortheating.be

Samenaankoop stookolie maandag
25 september 2017
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd
inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusdencentrum.org
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Mirakelspel Viversel 11 augustus
In Viversel wordt er opnieuw een
mirakelspel opgevoerd.
Wij hebben kaarten in voorverkoop
kunnen krijgen voor
vrijdag 11 augustus.
Je kan kaarten verkrijgen tegen 15 euro
bij Alain Jans, alainkwb@gmail.com of via de website Jef Bams,
www.kwbheusdencentrum.org
-

-

De eerste repetitie voor het Mirakelspel in Viversel mét
de figuranten zit erop. Eerst werden nog wat rollen verdeeld en
daarna vloog iedereen er met veel enthousiasme in. Jong en oud werkt
mee aan de productie. De choreografe sloofde zich uit om alvast
enkele routines in te prenten. Ook de acteurs met sprekende rollen
leven zich ondertussen verder in. Trouwens, er zijn nog wat extra
figuranten welkom. www.mirakelspelviversel.be (foto's Georgy
Auwerx)

-
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Highland games en
Viking Kubb zaterdag 9 september 14u00
We organiseren een Viking Kubb toernooi. Start inschrijvingen 14u00.
Start wedstrijden 14u30 (tot 18u00).

Voor mannen – vrouwen – kinderen – gezinnen - We beginnen met een
rondeke oefenen - Inschrijven in ploeg (3-6) of individueel (we vormen
dan ploegen) - Ook supporters zijn welkom - Deelname 2 euro pp,
enkele leuke prijzen, wisselbeker voor de winnaars – vrij spelen ook
mogelijk tijdens de buiten spel dag –
Onze 8 spellen zijn te huur voor €5 per set (Jos)
Vanaf 17u30 gaan we een nieuw activiteit uit
testen (Highland games ) liefst in outfit natuurlijk
Er zullen een 4 tal spelen worden klaar gemaakt
met een mooie afsluiter op zijn Schots

Graag vooraf inschrijven:
Stefan Aerts
Noordberm 4
Jos Moons
Kruiskapelstraat 10
Frank Vanderaerden
Processieweg 27
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0474 35 43 21
0473 62 05 44
0498 54 45 42

FAMILIENIEUWS
Overlijden
- Annie Kuppens, zus van Mieke, Kruisvijverstraat en Liliane
Kuppens, schoonzus van Alex Vanzier, Schreverland.
- Vader Ivo Deferme, Melkerijstraat.
- Hugo Nulens, Kortstraat.
Noteer het nu al in je agenda!

Bierenwandeling
op zaterdag
18 november 2017

(Verdere informatie in de leeft van September)

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris
Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND
Er worden in de zomer bij de vleet televisieprogramma’s
herhaald die de eerste keer ook al niet uitgezonden hoefden te
worden.
anoniem
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 11
augustus bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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