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De KWB in 2019
Afgelopen jaar hebben de
bestuursleden niet stilgezeten. Na de
festiviteiten in 2017 met KWB 75 jaar
was het immers dringend tijd om de
neuzen terug richting toekomst te
zetten. Er werd gebrainstormd over
een vereenvoudigde en moderne
bestuursvorm. Kortere beslissingstrajecten. Er werden acties
gepland voor nieuwe ledenwerving. Bruisende buurtbonnen
lokten mensen uit de zetel richting activiteiten.
Dit kalenderjaar is bijna afgelopen en we zitten nu te broeden
op onze KWB in 2019.
Heb je zin om ons bestuur te bemannen/vrouwen? Wil je een keertje vrijblijvend
deelnemen aan een vergadering? Wil je
iemand meebrengen? Een beetje bang? Een
beetje goesting? Een beetje meer leven in
Heusden-Centrum ?? Kom maar eens af of
laat eens iets horen.
Neem maar contact op met stefan.aerts55@telenet.be of
0474354321 of via via …
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Belgische bierenwandeling
Zaterdag 17 november 2018

Beste bierenliefhebbers,
Voor onze zesde editie van onze KWB bierwandeling hebben we
gekozen voor Belgische bieren. Hierbij hebben wij ook onze
wandelroute aantrekkelijker gemaakt voor jullie.
De eerste 200 deelnemers kunnen meegenieten van deze
gefermenteerde dranken. Snel zijn is dus de boodschap.
 Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur
 Afstand wandeling: ± 5.6km
 Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81, Heusden-Zolder
 Kostprijs: 13€ (inkom + degustatieglas)
 Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden
 Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen.
 Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 10 november.
Inschrijven kan bij:
Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59
Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79
Of op rekeningnummer BE 62 7360 3440 5661
met vermelding van naam, adres en aantal personen.
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KWB PRAATCAFE
Donderdag 11 oktober 19u00
Beste kwber,
Noteer alvast deze datum in je agenda.
Hoofdzaak van een praatcafé is natuurlijk gezellig samen
zijn met de nodige drankjes aan de gekende kwb prijzen,
wat versnaperingen en hapjes. Een beetje zeveren over
kwb, het nieuws van de dag of een goeie mop, meer moet
dat niet zijn.
Elf oktober is ook de laatste dag dat er nieuwe activiteiten
kunnen toegevoegd worden aan de jaarkalender van 2019.
Met andere woorden op het einde van de avond is de
nieuwe jaarkalender een feit.
Ben je nieuwsgierig naar het resultaat en kan je niet
wachten tot januari, kom gerust een kijkje nemen, luisteren
of je gedacht zeggen. Heb je toevallig nog een idee voor
een goede activiteit, niet twijfelen, er is nog plaats over in
onze kalender.
Tot dan
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Stookolieactie 24 september
OPGELET !!
Beste stookoliebesteller,
Binnen enkele weken hebben we weer een samenaankoop van
stookolie. Tweemaal achter elkaar was Vanraak de leverancier.
Sommigen onder ons hebben dat geweten. De voorlaatste actie
zijn er kwbers drie tot vier weken na de afgesproken “maand”
pas beleverd. Blijkbaar bracht de plotse grote vraag naar
stookolie Vanraak in de problemen.
De laatste stookolieactie werden een twintigtal leden zelfs niet
beleverd. De reden hiervoor was een nieuwigheid van de
leverancier. Vrachtwagens rijden niet meer uit naar een
leveringsadres alvorens de vervaldatum van de groene dop
gekend is. De niet beleverde leden werden volgens Vanraak
verscheidene keren vruchteloos gecontacteerd, zij moesten
nadien zelf contact opnemen met de leverancier om van onze
actieprijs te kunnen genieten. Naar verluid zijn strengere
controles van de overheid hier de oorzaak van. Leveranciers
willen de verantwoordelijkheid, bij ongevallen met tanks die niet
in orde zijn, niet langer op zich nemen.
Om deze problemen in de toekomst te voorkomen zal het
inschrijfstrookje voor stookolie alsook het digitaal bestelformulier
op de website aangepast worden.
Er dient aangeduid te worden of de tank ondergronds of
bovengronds ligt (in de kelder is bovengronds). Ook de inhoud,
meer of minder dan 6000 liter kan je aanduiden en als laatste,
een vakje om de vervaldatum van je groene dop in te vullen.
Even ter herinnering:
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Elke tank voor stookolie ondergronds en bovengronds moet
na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gekeurd
worden.
Een tank van 6000 liter of meer moet u ook melden bij het
college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.
Keuring als de tank in gebruik is:
Tank voor minder dan 6000 liter stookolie






Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar
gecontroleerd worden.
Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009
na ingebruikname niet meer periodiek gekeurd worden.
Opgelet een attest van keuring van voor
1 maart is niet geldig.
Tank voor 6000 liter stookolie of meer





Een ondergrondse stookolietank moet
o om de 15 jaar grondig gekeurd worden (dit moet om
de 10 jaar gebeuren als de tank in
een waterwingebied of
beschermingszone ligt).
Een bovengrondse stookolietank
o om de 3 jaar een beperkte
keuring
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Lego - event
Tijdens het weekend van 22 - 23 september organiseert de
KWB Heusden-Centrum reeds voor de 5de maal een Legoevent : KWB Heusden bouwt met Deense steentjes
In 't Kuipershof zullen weer enkele exposanten, de meesten
van Heusden en omstreken, hun Lego-stukken tentoonstellen.
Vorig jaar was de Friends stad er niet, maar dit jaar zal ze er
wel degelijk staan. Verder is er weer de kermis in de stad, Star
Wars, Technic met als pronkstuk de Bugatti Chiron, Belle Ville,
De Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld, de Tower Bridge, allerlei
treinen, Mind Storms, En net als vorig jaar zullen de R2D2 's
weer door de zaal rijden.
Tevens zal er een tweedehandsverkoop zijn, is er een Lego en
Duplo bouwhoek, tombola en is er een kleurwedstrijd waaraan
toch een mooie prijs, uiteraard een Lego-item, is verbonden.
En gezellig napraten en genieten van al de Lego kan je in het
cafetaria.
Openingsuren : zaterdag van 10.00 tot 18.00 en op zondag
van 10.00 tot 17.00
Inkom : € 2
Samenaankoop bloempotten Allerheilingen

Je kan dit jaar opnieuw bloempotten voor Allerheiligen
aankopen met 10 % korting.
Je kan hiervoor terecht bij Tuincentrum Maris in de
Schootstraat en op vertoon van je kwb-lidkaart.

Opgelet, deze korting geldt alleen voor potten die
afgehaald worden in het tuincentrum niet voor de
potten die verkocht worden aan het kerkhof.
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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
Fietsfoto zoektocht
Juli en ook een beetje augustus waren te warm om deel te nemen aan
onze jaarlijkse fiets en foto zoektocht. Maar, nog
tot 30 september kan men blijven zoeken.
Formulieren aan 2,5 euro zijn nog verkrijgbaar bij:
Michel Truyers Schootstraat 172
Stefan Aerts
Noordberm 4
Eetcafé De Kring
G Gezellelaan
Klaus Neumann
Mispad 10
En op vrijdag 5 oktober kan je misschien één van deze prijzen winnen.

Ook dit jaar is er
een foto (31) weer
niet vindbaar, er
werd een schutting
geplaatst zodat alles onzichtbaar werd.
Deze foto was te combineren met MM. Alles was te vinden in de
Sportlaan in Koersel. Natuurlijk geldt de opgave niet meer.
foto 31
foto MM
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Zaterdag 13 oktober 2018
Herfstwandeling aan het water

Nadat we vorig jaar het glooiende landschap en de
vergezichten van de Ourvallei hebben verkend, staat de
herfstwandeling dit jaar in het teken van water. We gaan dit
jaar richting Robertville. Daar ligt op de rivier de Warche een
stuwmeer dat zorgt voor drinkwater voor de stad Malmedy en
voor elektriciteit. We gaan ook een zijriviertje van de Warche
verkennen: de Bayehon, gekend voor de hoogste natuurlijke
waterval van België.
Om 8.30u vertrekken we op het Boudewijnplein in Heusden met
de autobus. Rond 10u komen we dan aan in Robertville voor de
koffie. Voormiddag vertrekken we dan voor een rustige
wandeling vanaf de stuwdam van Robertville. We wandelen
langs de oever met prachtig zicht op het meer richting
Champagne. Op school hebben we geleerd dat water steeds
waterpas staat, dus we moeten ons niet aan te veel
hoogteverschillen verwachten. Na 4,5km komen we dan aan in
Champagne waar we in het lokale dorpscafé iets kunnen
drinken en ons lunchpakket kunnen opeten.
Namiddag trekken we naar Longfaye voor de wandeling van
9km langs verschillende kabbelende riviertjes. We vertrekken in
het dal van de Bayehon en volgen het riviertje stroomafwaarts.
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Dan volgen we stroomopwaarts een zijriviertje tot de bron om
via het plateau met enkele mooie vergezichten terug bij de
Bayehon uit te komen. Via de beroemde waterval op de
Bayehon komen we dan aan bij de autobus waar ons een lekker
glaasje wacht.
Na de receptie rijden we terug naar Auberge Du Lac in
Robertville voor het avondmaal:
- Voorgerecht: Kervelroomsoep.
- Hoofdgerecht vlees: Kalkoengebraad met roomsaus
- en bijhorende garnituur.
of
- Hoofdgerecht vis: Forelfilet in een papillot met garnituur.
- Dessert: Vanille-ijs met framboos en chocolade.
Opmerking:
De wandelingen gaan ook dit jaar bijna volledig over
onverharde wegen met onvermijdelijk wat boomwortels en
stenen. Daarom raden we stevige wandelschoenen aan.
Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn.
De hoogteverschillen zijn minder dan vorig jaar. Er zijn nergens
lange steile beklimmingen.
Goed om weten:
Neem een picknick mee voor het middageten: Het café in
Champagne serveert enkel drank: frisdrank, bier, koffie en
minute soep maar spijtig genoeg geen Champagne.
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Praktisch:
We vertrekken met de autocar om 08.30u op het
Boudewijnplein te Heusden-Zolder.
Terugkeer is voorzien rond 21.30u.
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een
koffie/thee bij aankomst, receptie, het driegangen avondmaal
keuze hoofdgerecht kalkoengebraad of forelfilet (excl. drank),
verzekering lichamelijke ongevallen en fooi buschauffeur:
- 48€ voor leden van Pasar of KWB.
- 53€ voor niet leden.
Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten laatste op
30 september te storten op het rekeningnummer van Pasar:
BE14 7845 8006 5783 Vermeldt a.u.b. ook in de mededeling
uw keuze
vlees of vis en uw GSM nr. Uw GSM nr. houden wij niet bij
maar dient enkel om eventueel contact op te nemen voor deze
activiteit.
- Info: - Jos Willems: 0496/211992
- Koen Vandecruys 0478/662635
www.pasar.be/heusden of via
pasarheusden@gmail.com
Annulering na 30 september kan tot gevolg hebben dat
bepaalde kosten niet kunnen gerecupereerd worden.
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Onze ‘LEEFT’ in de toekomst.
In de ‘Leeft’ van maart kon je al lezen
dat we gingen nadenken over de
toekomst van onze ‘Leeft’. Dat is
intussen gebeurd. Er is besloten om de
‘Leeft’ nog steeds in het zwart-wit te
kopiëren. Drukken en/of kleurenkopies
blijken financieel niet haalbaar. Door
een andere (digitale) manier van
kopiëren kunnen we ook de kwaliteit van goedgekozen foto’s
aanzienlijk verbeteren.
Nieuw is echter wel dat iedereen die dat wil de Leeft digitaal kan
ontvangen. Je krijgt dan maandelijks een mail met de Leeft IN
KLEUR. Dit bespaart ons heel wat kosten en is bovendien
milieuvriendelijk door al het papier dat wij besparen.

Praktisch : Wie ons een mailtje stuurt

(kwbheusden@gmail.com) ontvangt in de toekomst de Leeft
digitaal en in kleur maar niet meer op papier. Je kan zelfs
meerdere mails per gezin sturen zodat elk gezinslid de Leeft
krijgt. Wie niets doet, blijft de Leeft gewoon op papier ontvangen
in een verbeterde zwart-wit uitgave. Als die mensen de foto’s
toch in kleur willen bekijken, kunnen zij terecht op onze website
(www.kwbheusdencentrum.org) . Daar staat immers ook
elke maand de volledige Leeft.
Samenaankoop stookolie maandag
24 september 2018
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd
inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusdencentrum.org
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FAMILIENIEUWS
Overlijden
- M.Louise Dilien, moeder van Robert Truyers, Kerkenblook.
- Louis Poelmans schoonbroer van André Vanvelk
Poorthoevestraat.
Geboorten
- Fay, kleindochter van Joseph Bams en Nancy
Vanderstraeten
Huwelijk
- Dirk zoon van Joseph Bams en Nancy Vanderstraeten.
Samenaankoop appels, wortelen ..
In onze jaarkalender staat dat de bestelformulieren van onze
volgende aankoop van appels, wortelen, uien en aardappelen op
20 oktober moeten binnen zijn.
Dit is verkeerd. In onze volgende KWB-leeft gaat het bestelformulier
komen en de uiterste datum van binnenbrengen zal 13 oktober zijn.
Begin dus tijdig uit te tellen wat je wil bestellen. De levering is dan
1week later, nl. 20 oktober.
Het aankoopteam

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22
CITAAT VAN DE MAAND
Als één persoon een leugen vertelt, zijn er talloze anderen
die haar als waarheid doorvertellen.
Timothy Freke
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk
op vrijdag 14 september bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7
tel. 0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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