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Met KWB op busreis naar Luik
Zaterdag 16 mei 2009
Luik, stad aan de Maas, zo dichtbij en toch ver weg.
Luik, stad met een groots verleden,
Luik, eens kloppend hart van zware industrie…
Luik, stad waar men werkt aan de toekomst
Luik, stad waar ook gewone mensen wonen, met groepen KWB-ers die ginder Equipes Populaires heten.
Dat alles en nog meer gaan we bezoeken.
We beginnen met een bustocht dwars door Luik, met uitleg over de industrie langst de boorden van de Maas. In het Maison des Travailleurs in
Seraing, vergelijkbaar met onze Kring, worden we onthaald op koffie en koek. Hier wordt ons dan een voorstelling gebracht van verleden, heden
en toekomst van Seraing. Nadien gaan we in gesprek met de mensen van de Equipes Populaires. Kunnen we eindelijk eens vragen wat we altijd
al wilden weten van elkaar. Ge weet wel hoe vlug vooroordelen groeien, van beide zijden trouwens.
’s Middags eten we een echt oude Luikse maaltijd, in een restaurant langs de boorden van de Maas. Nadien worden we in Outre Meuse, een oude
volkse buurt met pittoreske hoekjes, vergast op een begeleide wandeling.
Na een koffie- of bier-stop begeven we ons naar het kloppende hart van de stad: Place Saint Lambert. Hier nemen we om 17 uur de bus terug
naar huis. We passeren nog even via het nieuwe pronkstuk van Luik: het treinstation Guillemin.
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Praktisch:
We verzamelen 7.45 aan de Kring en zijn terug thuis rond 18.15.
Voor vertaling wordt gezorgd (door hen en door ons).
Prijs: alles in begrepen 30 euro
(koffie 2x, koeken, gidsen, warm middagmaal en bus).
Inschrijven bij:
Klaus Neumann, Mispad 10, tel 011 /43.12.84
Michel Truyers, Schootstraat 172, tel 011 /42.63.32

Goed voor een glimlach
Snelcursus Chinees
Chinees is gemakkelijk te leren,
Lees maar
Chinese kok
Chinees blondje
Chinese minister van verkeer
Chinese visser
Chinese schoonmoeder
Chinese schoonvader
Chinese zangeres
Chinese tophit
Chinese drugshandelaar
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Ding Dong
Dom Ding
Om lei Ding
Pa Ling
Tang
Bang van Tang
Sing Song
Sing Van Song
Mr Do Ping

Wandel-fotozoektocht van
1 maart tot 31 mei 2009
Vanaf 1 maart kon er weer gestart worden met de wandel-fotozoektocht.
Het is een wandeling voor jong en oud.
Formulieren zijn te verkrijgen bij :
Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 Heusden-Zolder
Cafe “De Kring” – G. Gezellelaan 3550 Heusden-Zolder.

Deelnameprijs € 2,50 en
per 10 deelnemers is er een mooie prijs voorzien.
Deelnameformulieren terug binnen brengen voor 1 juni 2009.
Prijsuitreiking : vrijdag 26 juni om
20 uur in de Kring
Veel zoek- en wandelplezier.

Eetdag 10 mei (Moederdag)
=
KWB-eetdag
We bieden weer 3 menu’s aan en een kindermenu.
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Samenaankoop stookolie
Maandag 25 mei sluiten we de inschrijvingen van alweer een samenaankoop. Laat je niet verrassen en breng tijdig je formuliertje binnen. Iedere
keer opnieuw zijn er leden die hun inschrijvingsbriefje net een dag te laat op het prikbord zien hangen. Iedere keer opnieuw moet ik enkele
laatkomers teleurstellen. Meestal krijgen deze laatkomers van mij de raad zelf de leverancier op te bellen om alzo te trachten hun bestelling nog
op de lijst te krijgen. Meestal is dit vruchteloos, soms lukt het toch!! Graag even verduidelijken.
De laatste dag om in te schrijven is steeds een maandag, je kan je briefje die dag tot ‘s avonds laat binnen brengen. Dinsdagvoormiddag worden
al de handelaars op de hoogte gebracht van het aantal deelnemers en de bestelde hoeveelheid liters. Dinsdagmiddag tegen 13u00 wordt de beste
prijs van iedere handelaar via een telefoontje bij mij verwacht. Stipt om 13u00 valt het verdict en krijgt de handelaar met de beste prijs een
telefoontje terug. Er worden telkens een tiental leveranciers gecontacteerd.
Zodra de leverancier weet dat hij de opdracht binnen heeft zal hij op zijn beurt de nodige brandstof bestellen. Vanaf dan wordt het zeer moeilijk
om als laatkomer nog op de lijst van de bestellers te geraken. Eenmaal als de handelaar gekend is wordt de door mij bijgehouden digitale lijst via
de computer doorgestuurd, laatkomers zijn vanaf dan spijtig genoeg niet meer door mij te helpen en zullen moeten rekenen op de goede wil van
de brandstofleveraar.
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samenaankoop is een overeenkomst tussen twee partijen .
Wij, KWB, stellen onze eisen. Het is aan de handelaars om uit te maken of ze er willen op ingaan. Enkele van onze eisen zijn ; de bestellingen
onder de 1000 liter genieten van dezelfde prijs, de stookolie moet binnen de maand geleverd worden. De klant krijgt tien dagen de tijd om via de
bank te betalen.
Reeds verschillende aankopen na elkaar slaagde de firma Beckers er in om de opdracht binnen te halen. Dit is niet vanzelfsprekend, keer op keer
bezorgde deze firma ons een zeer goede prijs. We gaan er vanuit dat handelaars rekening houden met onze eisen en dat deze eisen een rol spelen
in het bepalen van de prijs. Tijdig, binnen de maand leveren, kan bepalend zijn of een firma deelneemt aan de samenaankoop.
Gezien de firma Beckers zich herhaaldelijk niet aan deze afspraak hield werd op de bestuursvergadering beslist om bij een volgende laattijdige
levering deze firma voor de eerstvolgende samenaankoop niet meer te contacteren. Telkens een leverancier zich niet aan de regels houdt zullen
we deze regel toepassen. Let wel, de maatregel telt enkel voor de eerst volgende samenaankoop.
Als de levering lang op zich laat wachten slaat bij menig lid de ongerustheid toe en twijfelen ze of hun bestelling wel genoteerd is. Hopelijk zal
de door ons genomen maatregel de talrijke telefoontjes van ongeruste leden wat verminderen.

Romain

(De firma Beckers laat ons weten dat indien door omstandigheden laattijdige leveringen ontstaan de mensen die in de problemen geraken met
voorrang zullen geholpen worden, een telefoontje naar de firma volstaat)
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KWB herdenkingsviering
Vrijdag 3 april 19.00 in de Witte Bouw van de Zusters Ursulinen in de Brugstraat.
Eenmaal per jaar organiseert onze KWB een warme gezinsviering, met respectvolle dank voor overleden leden en familieleden. Welkom.

Mijnwerkersbrancardiers voetbaltornooi
Op 15 en 16 mei houden de mijnwerkersbrancardiers hun jaarlijks voetbaltornooi.
Dit jaar wordt er gevoetbald op het terrein van SK Heusden06 aan de Noordberm.
Ook supporters zijn uiteraard van harte welkom

Feestival Social Antwerpen 21 mei
Limburgse KWB-ers kunnen zich inschrijven voor Feestival Social.
Voor 5 euro/persoon voor trein of bus
Meer info op : http://www.feestivalsocial.be
Inschrijven kan via bijgevoegd inschrijfstrookje
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samenaankoop stookolie 23 februari 2009
Binnengebrachte prijzen :
Hendrikx
Verboven
Kerfs
Beckers

0.372
0.3695
0.3590
0.3567

Beckers mocht leveren
251 deelnemers
336.200 liter
officiële prijs minder dan 2000 liter 0.4674
meer dan 2000 liter 0.4394
korting 0.0827

korting 0.1107

Samenaankoop Telenet-producten
Op donderdag 23 april komt Raf Coomans in Berkenbos een info-avond geven over digitale tv en de andere producten van Telenet. Afhankelijk
van de keuze van het product, kan er tot € 50 terugverdiend worden door KWB-leden, dit bovenop de lopende telenet-acties.De info-avond gaat
door in lokaal 4 in de kelder van Ons Huis om 20u00.
KWB-leden van bij ons zijn altijd welkom.

Dakisolatie
In de loop van de maand juni wordt er een info-avond georganiseerd ivm samenaankoop van dakisolatie. Doordat
de leverancier niet voor eind augustus kan leveren ( wegens te grote vraag) organiseren we deze samenaankoop zo
laat op het seizoen. Meer info in de volgende leeft.
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Met de kids naar de kinderboerderij
op woensdag 15 april
We verzamelen om 9u30 op het Boudewijnplein
Dan vertrekken we met de auto naar de kinderboerderij.
Op het programma staat een rondleiding met om 12 uur vrij picknick.
KWB trakteert op ijs !!
Nog even bijpraten en vrij rondhossen.
Om 15 uur vertrekken we terug naar het verre Heusden.

Info en inschrijven bij David Van den Eeckhoudt
eekie73@telenet.be
011/74.07.76 Bergstraat 36

Noteer nu ook al :
Zaterdag 27 juni
KWB Kermisbarbecue

Zaterdag 26 september : bezoek aan KWB Grimbergen
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Wie wordt de beste KWB- gamer van 2009?
Ontdek en beleef PLAYSTATION 2 in groep op woe 15 en/of don 16 april om 19u00 (tot 21u30) in de Hobbyzaal van de Kring voor
pubers en/of ouders. Bij inschrijven dag aanduiden. Deelname € 2
Ploegjes van 4 personen strijden om deze titel. De ploegen worden na inschrijving gemixt (leeftijd, spelervaring …).
Doel: Playstation spellen ontdekken – spelen in ploeg – elkaar motiveren
Alle spellen zijn in het Nederlands, spelers spelen op hun niveau tegen elkaar, telkens een bondige uitleg,
iedereen speelt met elke console
We plaatsen minstens 4 spelconsoles met telkens een andere toepassing o.a.:
 Buzz—Jungleparty: behendigheidsspelletjes: wie is het snelste met de buzz-knop of weet de andere een loer te
draaien?
 Eye-toy : wie is sportief en weet van aanpakken: keepen, dunken,
nagels inkloppen …

 Wie is de beste Buzz-kwisser:

algemene kennis, TV, sport , muziek …
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- broer en schoonzus van Marcel Theunis, Ubbersel.
- schoonbroer van André Claes, Voortstraat en Leon Vrijsen Voortstraat
- schoonbroer van André Vanbroekhoven, Voortstraat en Edgard Claes,
Schootstraat.
Geboorten
- Fien dochter van Maarten Engelen, Corbiestraat , tevens kleindochter
van Ludo Engelen, Mispad en Lode Was, Voortstraat.
- Nore, kleindochter van Lode Was, Voortstraat.
- Arwen kleindochter van Eddy Webers, Kapelstraat

Kaarten KRC Genk
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de wedstrijd Genk-Westerlo van 4 april.
Je kan deze kaarten bestellen bij :
Jo Balette, Voortstraat 21 - 011/43.40.03
Romain Beerten, Schaapsweg 97 – 011/42.07.02

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris Pieter Goyens 011-25.55.52 of
bezoek onze website www.kwbheusden.be
CITAAT VAN DE MAAND
Als je het in Keulen hoort donderen, heb je geweldig goei oren

Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 17 april bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50
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Fietskalender 2009
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo

22.04
29.04
06.05
13.05
20.05
27.05
03.06
10.06
17.06
24.06
01.07
08.07
15.07
22.07
29.07
05.08
12.08
19.08
26.08
02.09

Beverlo – ’t Kasteeltje
Halen – Bloesemrit
Koersel – Uitkijktoren
Halveweg – Bakker
Lummen – St. Ferdinand
Ham – Sporthal
Kelchterhoef – Bosberg
Schulen – ’t Derp
Peer – Dorpshuis
Schaffen – Het Excuus
Eksel – De groenen hoek
Zonhoven – Schansenroute
Godsheide – Het Pleintje
Gerhaegen – Eikelhof
Heppen – Buurthuis
Peer – Kapellekesroute
Hulst – De Griffel
Herk – De Cirkel
Hechtel – ’t Exelshof
Paal - De Meulen

32 km
49 km
29 km
30 km
33 km
32 km
35 km
38 km
44 km
45 km
47 km
44 km
46 km
48 km
45 km
46 km
36 km
40 km
40 km
29 km

 We vertrekken aan de bib om 13.30 uur stipt, als het weer goed is.
 Onderweg nemen we een rustpauze.
 We vragen iedere deelnemer zich te houden aan de wegcode en aan de richtlijnen van de
wegkapiteins.
 Leden van ‘KWB-Heusden Centrum’ zijn GRATIS verzekerd tijdens KWB activiteiten.
 De inrichters zijn niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen.

Inschrijfstrookjes

Feestival Social
Naam : ………………………………………….
E-mail adres ………………………@............................
tel :

……………………………

Vervoerwijze : O Bus

gsm : ……………………….

O Tram

KWB-afdeling ……………………………
Aantal deelnemers : ………………………
Stuur dit formulier zo snel mogelijk naar
KWB-Verbond Limburg
Feestival Social
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt

Inschrijven voor Kinderboerderij 15 april
Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………
Telefoon en email:

Inschrijven bij
Info en inschrijven bij David Van Den Eeckhoudt Bergstraat 36

Eeckie73@telenet.be

011/74.07.76 Bergstraat 36
Vóór 5 april a.u.b.

