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Antwerpse bierenwandeling
Zaterdag 19 november 2016

Beste bierenliefhebbers,
Dit jaar gaan we de Antwerpse streekbieren degusteren.
Van zeven brouwerijen in Antwerpen gaan we de blonde,
de donkere of de tripel versie schenken.
Wegens het grote succes van de vorige bierenwandelingen
zijn we dit jaar genoodzaakt om maar maximum 200
deelnemers te laten inschrijven.
Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur
Afstand wandeling: ± 5km
Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81
Kostprijs: €12 (inkom + degustatieglas)
Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden zijn en dit
aan democratische prijzen.

Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor
november.
Inschrijven kan bij:
Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59
Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79
Alain Jans, Poorthoevestraat 1 bus 4,
alainkwb@gmail.com
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0474/74.91.54,

HEUSDEN –ZOLDER

Zaterdag 15 oktober 2016
Herfstwandeling in Ardennen

Na enkele jaren andere oorden opgezocht te hebben richten
we nu weer onze pijlen op de prachtige streek van

Houffalize en Nadrin, een mooie streek met vele
mogelijkheden tot wandelen.
Bij aankomst 's morgens wacht ons een koffie en zijn er
toiletfaciliteiten, waarna wij ons met de bus verplaatsen
voor een korte rit naar het kleine dorpje Wibrin voor onze
voormiddag wandeling van ongeveer 4,5 km. Deze tocht
gaat licht stijgend tot op de hoogte boven het dorp met
mooie vergezichten.
Na terugkeer kunnen we op de middag onze meegebrachte
picknick nuttigen in het restaurant met verplichte
consumptie in de zaak.
In de namiddag gaan we opnieuw de bus op naar het iets
verder gelegen dorpje Engreux dat prachtig gelegen is
tussen de 2 Ourthes. We zien het mooie dorpskerkje waar
onze wandeling van ongeveer 10 km aanvangt met een
afdaling naar de vistrap op de westelijke Ourthe en verder
langs de rivier met hoogtes en laagtes, met uiteraard op het
einde van de tocht onze vertrouwde receptie.
's Avonds genieten we na enkele jaren onderbreking
opnieuw van de heerlijke keuken van de “ Villa des Fleurs”,
waar we volgend menu aangeboden krijgen:
dagsoep
varkenswangetjes à la McChouffe met frietjes
ijsje
Opmerking:
Iedereen weet dat een terreinwandeling over onverharde
wegen gaat
Daarom is het sterk aan te raden dat U zich voorziet van
stevig schoeisel!
Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn.

Goed om weten:
Voorzie U van een picknick voor het middageten.
Praktisch:
Vertrek met de autocar om 08.30u aan de Kring, Guido
Gezellelaan, Heusden-Zolder
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, koffie bij
aankomst, het driegangen avondmaal (zonder drank),
verzekering lichamelijke ongevallen:
€47,00 voor niet-leden
€42,00 voor de leden Pasar en KWB
Opgelet:
Alle personen die zich hebben opgegeven bij de
voorinschrijving krijgen gegarandeerde plaatsen tot
uiterlijk 13 september. Het verschuldigde bedrag moet dus
ten laatste op 13 september op het rekening-nummer van
Pasar Heusden BE14 7845 8006 5783 te zien zijn. Na die
datum worden de resterende vrije plaatsen verdeeld
volgens volgorde van betaling!
De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 27
september.
Vermeld ook in de mededeling Uw GSM nr. a.u.b., dit
voor eventuele contactname.
Info:
Jos Willems: 0496/211992
Stefaan Bervoets 0494/823883
Koen Vandecruys 0478/662635
www.pasar.be/heusden

via pasarheusden@gmail.com

Kwb geestig leuk
Kom mee pompoenen snijden voor een supergriezelige
Halloweentocht. We leren je een aantal technieken om van
jouw pompoen de knapste te maken!
Er was eens...
Op 31 oktober wordt de wereld ietsje donkerder, zijn de
griezeligste outfits toegestaan en worden pompoenen het
meest favoriete gewas ter wereld. Op de vooravond van
Allerheiligen vieren we Halloween. Een oud-Keltisch feest
dat vooral in Amerika een heropleving kende in de tweede
helft van de 19de eeuw. De vele Ierse en Schotse
immigranten namen hun oude gebruiken mee, waaronder
het Samhain of oud-Keltisch Nieuwjaar. Op die dag komen
ook de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar
terug en proberen ze een levend lichaam in bezit te nemen
voor het komende jaar. Durf jij het aan om zelf een
uitgeholde pompoen te maken om de geesten te lokken?
...een gezinsactiviteit bij uitstek
Op de activiteit ‘kwb Geestig Leuk’ leer je hoe je een
mooie, griezelige of leuke uitgeholde pompoen op een
veilige manier kan maken. In 13 stappen maken we van een
pompoen een echte Jack-‘o-Lantern, de welbekende
lichtgevende pompoen met een demonische lach. Of een
andere figuur of tekening. Laat je fantasie de vrije loop of
ga aan de slag met één van de vele sjablonen die
beschikbaar zijn. Hoe je een pompoen goed uitholt, de
tekening op de pompoen overzet, dit mooi kan uitsnijden,
een kaars vastzet en je pompoen zo goed mogelijk

bewaart … leer je en doe je vooral op ‘kwb Geestig Leuk’.
Deze activiteit is de ideale doe-activiteit voor het hele gezin!
Met alle restjes kan je nog lekkere pompoengerechten
maken ook. Hou een tocht of een kleine competitie in de
afdeling of in de straat. Maak jij de mooiste, de griezeligste
of de leukste pompoen ?
In volgende edities van onze Leeft meer info over deze
geplande activiteit.

Binnenkort !!!!
SAMENAANKOOP AARDAPPELEN,
APPELS en WORTELEN
In ons volgende maandblad van oktober zal je een
inschrijvingsformulier vinden voor de hierboven
aangekondigde samenaankoop.
Voor de aardappelen zal er keuze zijn tussen Bintjes en
Anabelle.
(leverancier Coengrachts uit Riemst)
Voor de appelen kan je kiezen uit drie soorten: Jonagold,
Jonagored en Boskoop. (leverancier Vanvinckenroye uit
Tongeren)
Ook zullen er wortelen aangeboden worden.
Op zaterdag 29 oktober zal de levering gebeuren,
inschrijven kan je door de briefjes binnen te brengen met

het gepaste geld tot ten laatste zaterdag 22 oktober. De
adressen waar je ze moet binnen brengen zullen net als de
richtprijzen in de “kwb Leeft” van oktober staan.
Doordat de oogst dan volop bezig is, is het moeilijk om
prijzen op
voorhand te kennen en hanteren we daarom richtprijzen
die nog iets kunnen wijzigen. Deze prijzen zullen dan
tijdens het inschrijven recht gezet worden.
De plaats van afhaling zal gebeuren op de speelplaats van
de lagere school in de Brugstraat. Volgende maand meer
hierover.
Onze tweede en meer uitgebreide samenaankoop zal in
januari doorgaan.

32ste Natuurloop KWB Heusden
3 september 2016
Inschrijving en vertrek in het Kuipershof Gezellelaan 13
Heusden
15 u gezamenlijk vertrek van de 4,5 en de 9 km
Inschrijvingsgeld: Kwb-leden 3 Euro, niet-leden 5 Euro
Parcours: vlakke omloop in de vallei van de Mangelbeek
Na aankomst ontvangt iedereen een prijs met daarbovenop
nog een aanwezigheidstombola.

Inlichtingen: Johan Ceyssens 0499 14 23 15
www.kwbheusdencentrum.org

Weet jij het nog ??

Wel op vrijdag 4
november 2016 vanaf 19u30 gaat kwb u even helpen en je
geheugen een beetje op frissen over de wegcode met een

verkeers quiz over zowel de nieuwe verkeersregels als
geldende verkeersregels van de wegcode aan de hand van
foto’s genomen in Heusden-Zolder. Ook beginners zijn
welkom. Dit alles onder leiding van een deskundige met
ervaring. Dit gaat door in het feestzaaltje van de kring.
Inschrijven voor 28 oktober 2016 bij Jans Alain tel.
0474/749154 of
alainkwb@gmail.com
( max.50 personen)
met medewerking van
Kwb lid Danny Goossens en Danny Wendelen
Commissaris van politie.
Kwb leden inschrijven aan €2 per persoon en niet leden €3
bij Jans Alain tel. 0474/749154 of mail
alainkwb@gmail.com

Gevaren ledverlichting

Recentelijk zijn er in diverse kranten waarschuwingen
verschenen t.a.v. LED licht. “De hoge hoeveelheid blauw
licht zou gevaarlijk zijn, .....” Ook Test Aankoop heeft een
paar jaren geleden reeds iets gelijkaardigs gepubliceerd. Ik
heb toen een brief aan Test Aankoop geschreven dat dit niet
correct is.
- LED licht bevat wel een iets hoger percentage blauw dan
gloeidraadlampen maar bevat helemaal geen UV waardoor
het minder schadelijk is voor de ogen dan de meeste
andere lichtbronnen.

- De intensiteit van het blauw is natuurlijk ook vele malen
lager dan de intensiteit van het blauw in het zonlicht, waar
we de ganse dag in lopen.
- Iets “witter” licht ‘'(dus met een hogere component blauw)
houdt ons alerter. Dus heel goed overdag, maar minder
goed ‘s avonds. Tegen het slapen gaan is het best de
lichtintensiteit te dimmen.

Bovendien biedt LED
technologie veel meer mogelijkheden dan andere licht
technologieën. Zo is Philips recentelijk met de Warm Glow
LED lamp op de markt gekomen. Deze geeft bij dimming
een warmer (geler) licht en is dus ideaal. Overdag op vol
vermogen, goed voor de llertheid. ‘s Avonds wat gedimd
licht en iets “geler” licht, goed als voorbereiding op de
nachtrust.

Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een
samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen

kan steeds terecht bij:

Wie tussentijds problemen heeft

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
( zie inschrijfstrookje voor samenaankoop september
2016)

Samenaankoop stookolie maandag
26 september 2016

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd
inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusdencentrum.org

Fietsfotozoektocht
Onze jaarlijkse fietsfotozoektocht loopt nog tot eind
september.
Je kan dus gerust nog wat verder zoeken.
Indien je problemen hebt om de routebeschrijving te lezen
kan je altijd een geschreven versie bekomen bij
Klaus Neumann, Mispad
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OPRUIMEN STOOKOLIETANKS inschr. tot 31 oktober

Beste kwb er,
Ieder jaar in oktober geven we onze leden de kans om aan een voordelige prijs hun stookolietan

In het verleden was het steeds de firma Bollen Peeters uit Lommel die ons de beste prijs bezorg
Dit jaar hebben we ook een gunstig aanbod gekregen van de firma All-in tank service uit Geel.
Het blijkt echter dat beide firma's zeer competitief zijn. De ene is beterkoop in het opvullen,
de andere is dan weer beterkoop in het verwijderen. Daarom willen wij u zelf de firma laten
kiezen die voor u het best geschikt is.
Kies in het inschrijvingsstrookje hieronder wat voor u van toepassing is en bezorg het terug
aan ons. Nadien krijg je een officiëel inschrijvingsformulier van de gekozen tankgrootte
en firma.

OPGELET:
Voor wie nog slib en stookolie in zijn tank heeft zitten kost het meer per extra liter vanaf:

Bollen Peeters : meer dan 300 liter = 0.25 €/liter excl.btw
All-in tank service : meer dan 600 liter = 0.12€/liter excl.btw

Voor extra onvoorziene werken vragen beide firma's 45€/manuur
Bij het verwijderen van de tank vragen beide firma's voor het leveren van grond voor het opvul
van het gat 100 euro

Als de oorzaak voor het verwijderen van de tank betrekking
heeft met de aanschaf van een nieuw verwarmingstoestel kan
dit betekenen dat je een gunstiger btw tarief kan genieten.
Bevraag je bij de gekozen firma

FAMILIENIEUWS

Overlijden
René Vandebroek, Sint Jansstraat, broer van Henri Vandebroek,
Merelstraat tevens broer van Amelie Vandebroek Voortstraat
en schoonbroer van Suzanne Jans, Geenrijt.
Johan Lemmens, broer van Marcel Lemmens, Zolder.
Romain Moons, broer van Jos Moons, Kruiskapelstraat.
Mieke, zus van Emiel Aerts en Jean Aerts, Schansstraat
Anna Claes moeder van Reynders Dirk Dwarsweg

Gouden Bruiloft
André Goossens en Maria Frederix,

Schootstraat.

Nar Lemmens en Paula Beenaerts, Schootstraat.
Andre Vanzeer en Alda Cuppens, Kapelstraat.
Leon Vrijsen en Louisa Claes, Voortstraat.
Henri Lemmens en Maria Geerts, Kapelstraat.
Louis Lekens en Kristina Brzyk, Paardenweg
Diamanten Bruiloft
Jef Aerts en Lea Put, Geenrijt
Geboorte
Miene, kleindochter van Vital Coels, Schaapsweg.
Lenn, kleinzoon van Alfons Vanbilsen, Schootstraat.
Huwelijk
Andy Gielis en Steffi Leten, dochter van Monique Deferm en
Herwig Bijloos

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39
CITAAT VAN DE MAAND
De zomer gaat en het najaar komt, en wie het anders
wil zou altijd vloed hebben en elke nacht volle maan.

Hal Borland

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
9 september bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : j.aerts2@telenet.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831

