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organiseert haar kermisbarbecue

IEDEREEN
IS WELKOM
zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur
Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

De BBQ is weer een mooie afsluiter van het voorbije KWB-werkjaar. We
organiseren de BBQ in misschien wel het drukste weekend van het jaar:
kermis, wielerwedstrijd Ward Van Ende met zijn talloze randactiviteiten,
jaarmarkt, eucharistieviering aan de Sint-Janskapel, schoolrapporten, start
KWB-fietszoektocht …
Te druk om zelf te koken? Dus waarom de BBQ niet even inplannen in je
agenda??!
In de vorige Leeft vind je 2 inschrijfkaarten die je voor jezelf kan gebruiken
en/of waarmee je iemand kan plezieren.
Je vindt ook inschrijfkaarten in enkele winkels.
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Hoe inschrijven:
-

Op het inschrijvingsblad moet je invullen met hoeveel personen je
komt.
Je ontvangt dan het aantal (lege) borden voor de saladbar.
Je kiest ook nog je stuk(ken) vlees

Alléén saladbar gaat niet. Dus, het aantal stukken vlees moet minstens het
aantal ingeschreven personen zijn.
Het vlees is vanaf dit jaar een heel stuk goedkoper! Dus waarom geen 2 of 3
stukken nemen ?!

Wil je graag met de hele stamboom, straat, vereniging, wijk samen zitten, dan
mag je ons contacteren om hierover concrete afspraken te maken. Eventueel al
om 16u30, gereserveerde tafel en zo verder …
Ingevulde kaart afgeven vóór 19 juni:

Stefan Aerts, Noordberm 4, Heusden,
Danny Reynders, Merelstraat 46, Heusden,
Jan Aerts, M Van Melbeekstraat 7, Heusden
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011-431254
011-427235
011-431095

Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten
1 mei tot 14 juni

Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van
gezinnen met jonge kinderen.
We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende
kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van
Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco.
Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers.
Bestellen kan vanaf 1 mei tot en met 14 juni 2012.
Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar David@kwbheusden.be
telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be
Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt
Bergstraat 36 3550 Heusden-Zolder
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FIETSZOEKTOCHT
Ook dit jaar kan er weer deelgenomen worden aan onze fiets-foto-zoektocht.
Vanaf 23 juni tot 30 september kan er weer lustig gefietst en gezocht worden.
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
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ROMMELMARKT
TE HEUSDEN
ZONDAG 8 JULI 2012 VAN 10 TOT 17 UUR
Waar?: O.L.Vrouwschuttersgilde, Schaapsweg 81 te 3550 Heusden-Zolder
(naast feestzaal Stefan & Ann) op ons terrein (160 x 70m) achter de gilde
Info en inschrijven: 0473/269 685 of 011/43 15 06 of iedere vrijdag in de
gildezaal tss 19 en 21u
Het standgeld bedraagt 1 euro per lopende meter (auto kan bij de stand
staan)
Opbouw van de standen vanaf 8 uur.
Belangrijk!!!
Inwoners van de Heusdense Voort GRATIS standplaats mits reservering in de
gildezaal (iedere vrijdag tss 19 en 21u)

De standhouders dienen zich te schikken naar de vigerende
reglementen op de organisatie van rommelmarkten.
Organisatie: K. O. L. Vrouwschuttersgilde

-6-

Wandelen onder satellieten.
Op zondag 17 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 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

Op donderdag 14 juni kan je om 20uur terecht in
de Kring voor een algemene uitleg over deze
vorm van GPS wandelen.
Zeker doen als je op zondag 17 juni wil
deelnemen.
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- Schoonzus van Marcel Vaes, Mispad.
- Louis Mondelaers, S63chootstraat, tevens zoon van Wilfried
Mondelaers, Schootstraat.

Geboorten
- Riëlle, kleindochter van Yvo Deferm, Melkerijstraat
Nieuwe leden
- Giancarlo Cinelli, Schansstraat 34 Heusden.
- Claudio Billardello, Steenovenstraat 63 3582 Koersel.

Prijsuitreiking wandelzoektocht
Graag nodigen wij jullie dan ook uit om op zaterdag 30 juni om 19.30 uur 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.

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

Zeurpiet: iemand wiens leven is als een open
boek…..dat je absoluut niet wil lezen.
Joe Adams
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
15 juni bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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