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25 jaar kwb-overdag, 70 jaar kwb Heusden
Kwb heusden viert 70 jaar. Gelijktijdig bestaat kwb-overdag 25 jaar. Twee
redenen om te vieren. Daarom zal het jaarboek van de Geschied- en
Heemkundige Kring van Heusden dit jaar voor een flink deel gewijd zijn aan
onze eigen kwb.
Meer nog, samen met bovenstaande groep en de bibliotheek organiseren wij
een tentoonstelling over de geschiedenis van onze kwb-afdeling en van kwboverdag. Iedereen is welkom op deze tentoonstelling vanaf zaterdag 27 oktober
tot en met zaterdag 17 november. De tentoonstelling vindt plaats op de
bovenverdieping van de bibliotheek (er is een lift) en is door de week te
bezoeken van 16.00 tot 19.00 en ’s zaterdags van 9.00 tot 12.00. Verder zijn de
deuren open op de zondagen 28 oktober, 4 en 11 november, van 14.00 tot
17.00. Het jaarboek kan aangekocht worden in de bib, op de vertrouwde
verkooppunten, alsook bij de voorzitter van kwb, Romain Beerten.
Voor wie nog eens de sfeer van vroeger wil opsnuiven, hartelijk welkom op de
tentoonstelling. Op de zondagen hebben we een drankje voor u klaar staan,
zodat je ook een beetje met ons kan meevieren.
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Onze 28ste Stratenloop : even terugblikken.
Op zaterdag 8 september was het weer zover ! Onder een stralende zon liepen
meer dan 250 deelnemers rond het Kuipershof en door de straten van het
Centrum. Vooral de kleuters en de kinderen van de lagere school werden luid
aangemoedigd! Fier gingen ze daarna met hun verrassingszak en een lekkere
appel naar hun ouders. De echte lopers konden dan tijdens hun jogging of
stratenloop ( 2 of 4 ronden) hun conditie testen. En of er gezweet werd! De
studenten van het St. Franciscuscollege zorgden nog meer voor een zomerse
sfeer met hun kleurrijke sombrero-hoeden . Na aankomst en een verfrissende
douche in de sporthal wachtte de lopers een uitgebreide prijzentafel in het mooi
vernieuwde Kuipershof.
Deze sportieve manifestatie kon alleen maar doorgaan met de steun van onze
sponsors en de inzet van heel wat medewerkers.
Onze volgende stratenloop – reeds de 29ste – gaat door op 7 september.
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Café mangé 30 november
De eerste café mangé van dit
werkjaar kondigt zich weer aan.
Op vrijdag 30 november kan je
voor 3 euro weer komen eten en
gezellig samenzijn in de feestzaal
de Kring. Een mooie traditie die
ondertussen al door velen
gewaardeerd wordt.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50
.

van

Samenaankoop appelen
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt
…………… x4 kg

…………… x 8 kg (kist)
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op zondag 11 november om 16 uur
7 euro

voor de inkom voor
Tijd voor cinemabezoek. Prijs voor de leden:
1 film, drinkske in de pauze, drinkske na de film en een tombolanummer (ipv
10 euro + tombola).
Een film met als apotheose een tombola met vele en echte prijzen!

Welke films ?

Laat dit nu eens jullie keuze zijn.
Graag voorstellen vóór 8 oktober bij Stefan Aerts
stefan@kwbheusden.be
011 43.12.54
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Fotokijkdag gezins-wandel-weekend
Op 4 november blikken we terug op ons
jaarlijks weekendje.
Iedereen is welkom in het zaaltje van
De Kring tussen 14u00 en 18u00.

Opgelet : de appelen die vorige maand besteld werden kunnen
tijdens deze activiteit afgehaald worden.

Fietsfotozoektocht
De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 5 oktober om 20 uur in de kleine
feestzaal van de Kring.
Opgelet: alleen de aanwezigen kunnen een prijs winnen.

Herfstwandeling Pasar en KWB 13 oktober
Dat de vorige wandelingen een succes waren, blijkt uit de inschrijvingen voor
dit jaar. In enkele weken tijd waren alle zitjes verkocht. Wij weten ondertussen
dat de mannen van Pasar telkens deze dag perfect voorbereiden. We kijken dus
weer uit naar een gezellige en sportieve wandeldag in de Ardennen.
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- Schoonvader Patrick Neuteleers, Exelgaarden, tevens broer van Jean
Meykens, Carpe Diem, schoonbroer Martin Rutten, Noordberm
- Moeder van Marc, Geenrijt, Paul, Toekomststraat en Herwig Bijloos,
Middenstraat, tevens schoonmoeder van Wim Broes, Vennestraat.

Geboorten
- Hanno, kleinzoon van Jef Polders, Schootstraat.
Huwelijk
- Helga, dochter van Tonny Leten, Schootstraat.

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

Wij behoren het geluk te genieten, wanneer wij het
hebben, zoals de vruchten in de herfst.
Epictus
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
19 oktober 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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