maandblad
kwb heusdencentrum

leeft

Wie:
Wat:

Waar:
Wanneer:
Start:
Einde:
Kledij:
Inschrijven bij:

Alle kinderen die geboren zijn in 2007 t/m
zesde leerjaar.
Een heuse kinderfuif met aangepaste muziek, drank,
versnaperingen en activiteiten voor kleuters en leerlingen.
Vanaf 19u30 gaat buiten de bar open voor de ouders
Turnzaal De toverfluit in de Brugstraat.
Zaterdag 18 februari 2012.
17u30 (deuren open vanaf 17 u)
22u (De (jongste) kinderen mogen vanaf 19u30 afgehaald
worden.)
Carnaval
Inkom:
5 euro all in
- David Van den Eeckhoudt, Bergstraat 36,
0478/25.68.89 david@kwbheusden.be
- Stefan Aerts, Noordberm 4, Heusden
0474/35.43.21 stefan@kwbheusden.be
- Ivar Put, Schomstraat 33, Heusden
0495/15.21.85 (na 20u) ivar.put@telenet.be
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Met kwb Heusden naar Frans Vlaanderen
In mei plannen we een tweedaagse reis naar Frans Vlaanderen. Het zal boeiend
worden. Zie ons programma hieronder.
Eerste dag:
Met de bus reizen we via Veurne richting Franse kust. Cap Blanc Nez, met zijn
indrukwekkende krijtrotsen, wordt onze eerste echte stopplaats. Meteen ook
gelegenheid om onze picknick te gebruiken. Daarna rijden we naar Boulogne
(Bonen in het oud Nederlands). We bezoeken Nausicaa met zijn reusachtige
aquariums, met zowat 13.000 waterdieren en vissen (meer dan 1000 soorten).
We verblijven ook in deze stad aan zee. Dit geeft ons de gelegenheid om de
oude binnenstad en de haven
rustig te verkennen.
Tweede dag:
Eerst rijden we naar St. Omer,
een
mooi stadje. In de buurt ligt La
Coupole: een enorme bunker
van
waaruit Hitler met V2-raketten
London bestookte. Dit moeten
we
zeker zien. Na een warm
middagmaal gaat onze tocht
verder naar de Clairmarais,
een
uniek tuinbouwgebied, met kanaaltjes eeuwen terug door monniken
uitgegraven. Met een bootje varen we doorheen dit unieke gebied (een uur). Op
onze tocht naar huis houden we zeker nog halt in een oud Vlaams-Frans dorp
om de sfeer te ruiken van weleer: bvb een kerkje met Nederlandse teksten
allerhande. Afronden doen we in de abdij van Cassel, mooi gelegen op een
heuvel. We proeven er het lokale abdijbier.
Datum van onze reis: 18-19 mei. Dus tussen Ons heer hemelvaart en de
volgende zondag.
Kostprijs: om
en bij de 130 euro (moet nog wat scherp gesteld worden) met 2 warme
maaltijden, overnachting met ontbijt, inkom in Nausicaa,
La Coupole en Clairmarais. We vragen Nederlandstalige gidsen.
Heb je zin om mee te gaan. Inschrijven kan tot eind van deze maand, bij
Romain Beerten, Schaapsweg . tel. 0496520702, of bij Michel Truyers,
Schootstraat 172, 011 42.63.32.
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Revue 2012 : ’t is iets van poar of onpoar
Er zijn kaarten beschikbaar aan 7,5 euro voor de voorstelling van
17 februari.
Info : Michel Truyers, Schootstraat 172 tel; 011/42.63.32

Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten

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 februari tot en met 14 maart 2012.
Levering op 31 maart 2012
Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar david@kwbheusden.be of
telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be .
David
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Verslag van het 24ste jaar KWB – overdag. “Deel 2.”
8-12-2011
Aanvullende verzekeringen. Door Nancy Sanen van CM
Een geslaagde voordracht met heel veel interessante “wist – je – dat – jes “
over de ziekenkas. Een knap overzicht van de dingen waarmee je liefst zo
weinig mogelijk te maken hebt, maar waar je niet zonder kan als de miserie aan
je is. We weten nu wat de Vlaamse Zorgverzekering is en waar je terecht kan
voor info over thuiszorg. We hebben gehoord wat een maximum factuur is en
uitleg gekregen over een aanvullende verzekering. We weten nu ook dat we
onze factuur van het ziekenhuis best eerst even laten nakijken door de
mutualiteit voor we ze betalen. We hebben een dik boek gekregen met heel veel
vragen, en ook de antwoorden op al die moeilijke problemen. De voormiddag
was eigenlijk te kort en om half twaalf bleven er nog maar vragen komen. Als
toemaatje wil ik nog meegeven dat het goed is om te weten dat in 2012 een
aantal terugbetalingen van de mutualiteit veranderen onder druk van de
Europese wetgeving.
15-12-2011 Kerstfeest.
Het kerstfeest, dat we een
aantal jaren geleden ook al
eens
kerstbal genoemd hebben
was
weer een voltreffer. We
hebben goed gegeten, goed
gedronken, goed gezongen
en
voor de liefhebbers goed
gedanst. Het was weer zo
een
feestje om duimen en
vingers van af te likken.
Een
feestje waar wij met onze
knieën onder tafel zaten
maar waar Louis, Jef en Yvonne weer bijna de benen onder hun gat uitgelopen
hebben om ons allemaal te bedienen. Het was echt zo een feestje om mee op te
nemen in onze goede herinneringen van KWB-overdag. Een
bezinningsmoment met wat uitleg over “Anker” en de werking ervan was in
deze kersttijd zeker aangewezen en goed om even over na te denken. Anker
tracht mensen in armoede en niet-armen te verenigen waardoor solidariteit
ontstaat en meer
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samenwerking mogelijk is. Een solidariteit, deze keer niet met de kansarmen
van de andere kant van de wereld maar vanuit ons eigen dorp en misschien uit
onze eigen straat.
22-12-2011 Petanque in zaal Olympia op “Het Veen”.
Op de donkerste dag van het jaar en in de druilerige regen, zaten wij lekker
warm binnen op de petanquebanen van Het Veen. Zoals altijd werden de
inschrijvingen geregeld en de reeksen samengesteld door Philemon en Charly.
De rest mocht met de ballekens spelen en zich amuseren. De ambiance zat er
van ’s morgens al goed in en het was niet alleen koffie wat er over de toonbank
ging. We werden dit jaar gevolgd door twee fotografen die al het
“smoelengetrek” , om de bal toch nog een beetje de goede kant uit te sturen,
haarfijn vastlegden en enkele uren later waren de foto’s van Louis en Rudi al te
zien op de fotosite Heusden-Zolder van Rudi Coomans. Hebben de mannen
zich dit jaar wat ingehouden of konden ze niet beter? Wie zal het zeggen, maar
ze hebben zich ferm laten afdrogen door de dames die de eerste en de tweede
plaats hadden. Als je verliest kan je nog altijd je medespelers de schuld geven
maar als je wint moet je zeker de eer aan jezelf houden. Hier de uitslag.
EEVERS MAGDA

1

ELSEN JEANNE

2

VAES MARCEL

3

EERDEKENS WILLY

4

LUCAS LOUIS

5

JANS MARCEL

6

THEUNIS MARCEL

7

ELSEN ROGER

8

WILLEMS JOS

9

JAMERS ROMAIN

10

5-1-2012
Borrelwandeling “Van Heusden in ’t durp ne de ramp en van
doa ne de stoasie”. Santéé!!
Het regende en het stormde ’s morgens. Waren het de echte wandelaars? De
echte KWB-ers of de echte zuipers die present waren, of moest je van alle drie
doordrongen zijn om in dit hondenweer gaan te wandelen? Ik weet het niet,
maar we waren wel met een klein en gezellig groepje aan de start. Vorig jaar
was de borrelwandeling door “De Vallei van de Mangelbeek” en dit jaar zouden
we moeten schrijven dat we gewandeld hebben door
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“De Vallei van de Halbeek”. Omdat er dan geen kat of zelfs gene kater weet
waar we naartoe geweest zijn zeggen we maar dat we van “de brug” naar “het
station van Heusden” gegaan zijn. Dan weet iedereen hoe dat “beekske aan de
stoatie” heet waar we dit jaar langs “gewaggeld” hebben want toen we
erlangsop waaiden waren de meesten al goed in de olie. Als we echter gaan
fietsen en we zijn tussen Gestel en Lummen, dan staat “De Halbeek” nochtans
in het groot aangegeven en is dat grachteke al iets breder geworden dan hier aan
“de stoasie”. Niettegenstaande de geringe opkomst was het een gezellig
kliekske en hebben we goed gewandeld, goed gelachen en ook goed gedronken.
Waar we de andere jaren een borrel per man per stopplaats hadden was het nu
voor die goesting hadden een fles de man, zeven zjatten koffie en op de laatste
stopplaats “ne lieter sop de maan” want dit jaar was er werkelijk overvloed. De
afwezigen hadden weer ongelijk want waar de bangeriken ’s morgens “in hunne
nest bleven liggen uit schrik vur de storm”, scheen op de laatste stopplaats bij
Willy Eerdekens zowaar even de zon. Het weer in België is onvoorspelbaar.
Wij danken Charly en Magda voor de zo nodige ontnuchterende koffie want na
enkele straffe borrels kan koffie wonderen doen. Wij danken Rosette van Willy
en Rita van Wim voor de soep. Wij danken de verantwoordelijken van de
Zandloper, Felix Vanhaemel en Willy Eerdekens voor hun gastvrijheid, en wij
danken allen die bijgedragen hebben voor het welslagen van deze
“waggelende” poccessie.
Wigo.

Café mangé op vrijdag 16 maart in het
feestzaaltje van de Kring.
Stilaan een traditie, ook voor jou ?
Kom ook eens meedoen met deze activiteit.
Ditmaal serveert onze kok Wim, vis met een Italiaans tintje.
Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50
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Lekkere appelen uit Haspengouw :
samenaankoop 18 febrauari
Het is weer februari. Dat betekent dat we
opnieuw een samenaankoop organiseren
van appelen en potgrond.
Appelen zijn te koop aan 4 euro voor 8 kg
of 2 euro voor 4 kg.
Bestellen kan tot en met 13 februari bij Jef
Maris Schootstraat 211 tel : 011/57.18.20
of bij Michel Truyers, Schootstraat 172,
011/42.63.32. Gelieve ook uw
telefoonnummer te vermelden.
Appelen en potgrond kunnen afgehaald worden zaterdagvoormiddag 18
februari, bij Bloemen Maris, Schootstraat 203 Gelieve verpakking mee te
brengen.

Samenaankoop Potgrond 18 februari
Voor de goede gang van zaken kan de losse potgrond alleen nog met de
aanhangwagen afgehaald worden.
(zakken vullen is niet meer toegestaan)
De transportprijs tekent heel sterk de kostprijs. Met een tijdige voorinschrijving
kan er aan optimale voorwaarden besteld worden.
Losse potgrond : € 63 /m3
Zakken potgrond 70 liter : € 6.10
Als je belangstelling hebt, schrijf zo vlug mogelijk in bij
Jef Maris Schootstraat 211 tel : 011/57.18.20
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Samenaankoop stookolie 27 februari
Je kan bestellen voor de samenaankoop stookolie van 27 februari 2012.
Dit kan via bijgevoegd inschrijfstrookje of via onze website :
www.kwbheusden.be

KWB-EETDAG
Jaren hebben we onze kwb-eetdag gehouden op Moederdag.
Op vraag van verschillende mensen hebben we deze eetdag nu verplaatst naar
zondag 22 april, dus niet meer op moederdag.
We willen iedereen de kans geven om moederdag in eigen familiekring te
vieren.
De juiste formule wordt nog uitgewerkt. Je hoort er nog van.

Straatnet 10 maart
Voor de vierde maal vindt de zwerfvuilactie Straat.net plaats. Met de actie
straat.net willen Limburg.net, de gemeentebesturen, OVAM en de vrijwilligers
de problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht brengen. In 43 steden en
gemeenten trekken op 10 maart verenigingen de straat op om het zwerfvuil op
te ruimen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van Limburg.net.
Een jaarlijkse wederkerende sensibiliseringsactie is noodzakelijk om de
inwoners erop te wijzen dat afval weggooien langs de straat niet getolereerd
wordt en hen wijzen op de alternatieven waardoor heel wat zwerfvuil
voorkomen kan worden.
Onze afdeling doet ook mee aan deze actie.
Heb je zin om een handje toe te steken tussen 9 en 12 uur op zaterdag 10 maart,
meld je dan bij onze voorzitter : Romain Beerten, Schaapsweg 97, tel; 01142.07.02
Meer info kan je vinden op : http://www.limburg.net/category/tags/straatnet
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- echtgenote van Theofiel Polders, Schootstraat, tevens moeder van
Valentin Polders, Kleuterweg, schoonmoeder van Tony Leten,
Schootstraat en grootmoeder van Tessa Leten, Obbeekstraat.
- schoonvader van Jos Willems, Schootstaat.
- schoonvader van Roger Elsen, Poorthoeve.

Nieuwe leden
- Gianluca Nercide, Kooidries
- Yvonne Vandepoel, Plakettenberg, Koersel
- Pascal Leirs, Corbiestraat
- Marcel Vandezande, Knaepenstraat

OPROEP ARCHIEF
We zijn met enkele mensen druk bezig om het archief van de KWB te ordenen.
Heb je nog materiaal liggen over de KWB in Heusden, laat dan iets weten aan
Klaus Neumann, Mispad 10 tel. 011-43.12.84

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

Het is winter als het huis meer brandstof vergt dan de
auto.
Doug Larson
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
17 februari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31
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Potgrondformuliertje
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt hierbij : ........kuub, losse potgrond (zelf afhalen) of
………..zakken (70liter) potgrond
…………………..handtekening
------------------------------------------------------------------Jef Maris Schootstaat 211 tel. 011 571820
Samenaankoop appelen
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt
…………… x 8 kg (kist)

Ik/wij…………………………………………….………ouder(s) van
– ………………………………………………………………………………
geboortedatum …………/……………/……………
- ………………………………………………………………………………… geboortedatum
…………/……………/……………
- ………………………………………………………………………………… geboortedatum
…………/……………/……………
- ………………………………………………………………………………… geboortedatum
…………/……………/……………
schrijven bovenstaande kinderen in voor de kinderfuif van zaterdag 18 februari 2012.
Ik/wij zijn te bereiken op volgende nummer(s)
……………………/………………Naam ouder: ……………………………
……………………/………………Naam ouder: ……………………………
……………………/………………Naam ouder: ……………………………
……………………/………………Naam ouder: ……………………………
Aantal kinderen ……………………… X 5 Euro = …………………………Euro
Inschrijven bij:
David Van den Eeckhoudt, Bergstraat 36, 0478/25.68.89 david@kwbheusden.be
Stefan Aerts, Noordberm 4, 0474/35.43.21 stefan@kwbheusden.be
Ivar Put, Schomstraat 33, 0495/15.21.85 (na 20u) ivar.put@telenet.be

