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kwb heusdencentrum

leeft
Beste KWBer,
Weet je het nog,
1 januari 2000, de jaarwisseling waar zoveel om te doen was? Reeds maanden op
voorhand keken we er vol verwachting naar uit. Op die dag stapten we met z’n allen
samen een nieuwe eeuw in. Een dag en een jaar om niet meer te vergeten.
Weet je nog,
1 januari 2002? De jaarwisseling waarop we allemaal de spiksplinternieuwe blinkende
euromunten in onze geldbeugel hadden zitten. Maanden op voorhand keken we er
naar uit, sommigen wel met een klein hartje. Een dag om nooit meer te vergeten en
vanaf dan een belangrijke verandering in ons dagelijks leven .
Momenten waarop we elkaar gelukkig nieuwjaar wensten en herinneringen die we
waarschijnlijk meedragen voor de rest van ons leven.
Weet je,
1 januari 2011 was de eerste dag van het tweede decennium van de 21ste eeuw! Een
dag die voor de meesten onder ons voorbij zal gegaan zijn als de zoveelste eerste dag
van het jaar. Niks bijzonders dus.
Het hoeft ook niet, als we elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen , wensen we eigenlijk
een jaar met vele gelukkige momenten. Het geluk kan soms in de kleine dingen zitten,
en iedereen ervaart gelukkige momenten op zijn eigen manier. Soms uitbundig, soms
ingetogen diep in het hart.
Dit is beste KWBers, wat ik u, voor het jaar 2011, namens mijzelf en gans het KWB
bestuur wil wensen. Ontelbare gelukkige momenten die voor lange tijd en misschien
wel voor de rest van je leven in je geheugen gegrift zullen staan.
Romain
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Laatste herinnering!!!
Voor de liefhebbers van echte Schotse
Whisky!!

Niet vergeten!!
Vrijdag 21 januari 2011, 20.00 uur!

Schotse Whisky “tasting”avond.
Liefhebbers van deze lekkernij kunnen zich nog steeds melden bij:
Klaus Neumann, Tel.: 011 43 12 84, e-mail: klaus@kwbheusden.be
Ludo Engelen, Tel.: 011 42 27 91, e-mail: ludo@kwbheusden.be
Slainthe!

ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI 2011
donderdag 6 januari kwb-overdag : borrelwandeling
donderdag 13 januari kwb-overdag : cultureel erfgoed mijnstreek
vrijdag 14 januari

buurtverhalen

donderdag 20 januari kwb-overdag: klokkenmuseum Hechtel
vrijdag 21 januari

whisky proefavond

donderdag 27 januari kwb-overdag : geologie Kempisch plateau
donderdag 3 februari kwb-overdag : schoolgebeuren 100 jaar geleden
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Uchteravond nummer 2
Na het succes van de eerste uchteravond in de Schootstraat afgelopen winter,
staat er een nieuwe avond op de
agenda.
Twee smidsen in Heusden…
De barak van de lagere school
De vroegere Koerselsebaan
Een kar getrokken door koeien
Juffrouw Gabrielle
Wie weet er nog wat van? Wil je ook
andere zaken te weten komen van de
vroegere buurt Slekkenhof, Koerselsebaan, Brugstraat en Kerkenblook, dan
moet je zeker vrijdag 14 januari om 19.00 naar de Fanfarezaal komen (in de
Kerkenblook)
Een organisatie van kwb en buurtwerking Kerkenblook
in samenwerking met de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
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Erfenis zonder bekommernis.
Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met een erfenis en met
successierechten. Het is goed op voorhand te weten hoe de zaken in elkaar
zitten. Want eenvoudig zijn ze beslist niet. En het wegvallen van een geliefde
brengt zoveel zorgen met zich mee dat het op dat moment vaak moeilijk is om
nuchter te denken over de erfenis en de successierechten.
Toch is het van groot belang te weten wat je rechten en plichten als erfgenaam
zijn en wat er met het vermogen van de overledene gebeurt. Net zoals het
belangrijk is op voorhand te weten wat je zelf kunt doen om je eigen
nalatenschap te verdelen zoals je dat wenst.
Deze info avond is bedoeld voor iedereen. We bekijken hoe de wetgeving in
elkaar zit: wie heeft recht op wat, welke successierechten moeten betaald
worden…? Welke stappen kunnen we ondernemen om bij een eventueel
overlijden de successierechten zo veel mogelijk te reduceren.
Een praktische info avond voor iedereen.

Alle info krijg je
op dinsdag 17 februari.
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STOOKOLIE
ste

De 88 samenaankoop stookolie ligt weer achter ons. Slechts 165 deelnemers
goed voor 179.000 liter stookolie. De hoge prijzen hebben hun gevolgen. Wie
niet echt moest bestellen deed dit ook niet. Anderen bestelden dan maar net het
hoogstnodige. Dit vertaalde zich in een, naar verhouding, recordaantal van 47
bestellingen met minder dan duizend liter.
Toch bekwamen we een vrij goede prijs; 0,645 euro/liter. Na verschillende
keren “net niet” haalde voor de eerste maal de firma Vandueren uit Beringen de
buit binnen.
Aan de vrachtwagen betalen kan maar moet niet. Er werd ons beloofd dat de
chauffeurs er niet zouden vandoor gaan, indien er niet onmiddellijk betaald
wordt. Iets wat sommigen onder u, met een andere leverancier, recentelijk nog
meegemaakt hebben.
De firma Vandueren werkt niet met overschrijvingsformulieren. Na levering
ontvangt de klant een leveringsbon en betaalt contant aan de vrachtwagen,
ofwel betaalt de klant binnen de acht dagen via een eigen
overschrijvingsformulier of op digitale wijze. Het rekeningnummer waarop je
moet storten kan men terugvinden op de leveringsbon. Moest dit nog niet
gebeurd zijn bij het lezen van dit artikel, en ben je nog aan het wachten op een
overschrijving, dan is het de hoogste tijd dat je in actie schiet en alsnog je
betaling in orde maakt.
Verontrustend is dat steeds meer ESSO verdelers zich aansluiten met ESSO
COMFORT ENERGIE uit Hasselt. Het is deze firma die hardnekkig contante
betaling aan de vrachtwagen eist. De handelaars met een soepelere werkwijze
worden schaarser.
Ik ben er van overtuigd dat velen onder u geen probleem hebben met contante
betaling. Het gebruik van een bankkaart is genoeg ingeburgerd, zelfs de meeste
oudere leden kunnen er mee overweg. Toch is er nog een klein percentage van
leden die in deze materie niet thuis zijn, niet vergeten dat bij deze
samenaankoop ook leden van OKRA kunnen deelnemen, een belangrijke
vereniging, waar we onder de 55 plussers ook de oudsten uit onze maatschappij
terug vinden.
Voorlopig capituleren we nog niet maar misschien, zullen we om goede prijzen
te bekomen, in de toekomst ons moeten beraden of we al dan niet moeten
overstappen naar de contante betaling.
Romain
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pc kwb : VLC Mediaplayer
VLC Media Player is een eenvoudige en voortreffelijke multimediaspeler,
waarmee je praktisch alle gangbare audio- en videoformaten kunt afspelen. Een
paar voorbeelden van formaten die het ondersteunt zijn: AVI, MPEG, MP3,
DVD, MPEG-4, en nog veel meer.
Bovendien biedt VLC Media Player je alle functies die je nodig hebt om van
je filmcollectie te genieten. Van de meest simpele (pauze, play, stop, enz.) tot
de meest geavanceerde functies, zoals het toepassen van filters of het
personaliseren van het geluid.
Wil je een
snapshot
van een
bepaald
fragment in
film of video ?

maken

een

Ga dan eerst
extra,
voorkeuren,
en klik naast
videosnapshots
op bladeren
een map te
kiezen om het snapshot te bewaren.
Klik vervolgens

naar
video

map
om

Kortom, VLC Media Player is het programma waarnaar je hebt gezocht.
Aarzel niet langer en download het zo snel mogelijk.
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Samenaankoop potgrond
Zaterdag 19 februari
Ondanks de afnemende interesse staat de
samenaankoop potgrond opnieuw op ons
programma. Voor de goede gang van zaken
kan de losse potgrond alleen nog met de
aanhangwagen afgehaald worden.
(zakken vullen in 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

Samenaankoop appelen 19 februari
Zoals voorbije jaren doet KWB weer een
samenaankoop van appelen.
Je hebt de keuze tussen een kist van 8 kilo of een halve
kist van 4 kilo.
Bestellen kan bij Ward Ceyssens,
Kerkenblook 15 of op telefoon nummer
011/42.83.99. Er mag een boodschap ingesproken
worden.
De appelen kunnen afgehaald worden zaterdag
19 februari tijdens de samenaankoop potgrond.
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ONDERHOUD EN KUISEN VAN
CENTRALE VERWARMING
Wij vragen even uw aandacht voor het volgende initiatief. Het betreft het
gezamenlijk onderhoud (kuisen en regelen) van onze verwarmingsinstallaties.
Dit werd ons door verschillende mensen gevraagd. Het was misschien beter
gebeurd in het begin van het stookseizoen. Wij willen alleszins een poging
wagen en kwamen tot de volgende resultaten:
Jeritherm uit de Kapelstraat kwam als beste uit de bus qua prijs en
voorwaarden.

Mazoutinstallatie:
Normale particuliere prijs voor kuisen KETEL en SCHOUW en REGELING
VAN BRANDER = € 120 ( BTW in).

VOOR K.W.B. = € 90.
UW VOORDEEL = € 30
Normale prijs voor kuisen van KETEL + AFSTELLEN VAN BRANDER dus
zonder kuisen van de schouw = € 90 (BTW in ) VOOR K.W.B= € 75.

UW VOORDEEL = € 15

Gasinstallatie:
Onderhoud normaal kost € 75 BTW in) .

VOOR K.W.B= € 70 (BTW IN)
UW VOORDEEL = € 5 (Bij minstens 10 deelnemers)

Voor al deze bewerkingen wordt er een attest
afgeleverd.
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Er mag ook eens gelachen worden…..
Twee kamelen (vader en zoon) staan naast elkaar. Zegt de zoon: paaaa
Vader:ja zoon. Zoon:waarom hebben wij zo van die lange poten?
Vader: wel zoon dat is voor in de woestijn zodat we niet in het zand zouden
zakken. Zoon: ah ja
De zoon denkt nog eens na en na 10 minuten: zoon:paaaaaaaaaa
Vader: ja zoon zoon:Zoon:waarom hebben wij zo van die 2 bulten op onze
rug?
vader: wel zoon dat is ook voor in de woestijn dat dient voor de mensen zodat
die niet van onze rug zouden vallen .Zoon: ah ja .
Weer 10 minuten later:
Zoon:paaaaaaa Vader:ja zoon?
Zoon:waarom hebben wij zo van die lange wimpers?
Vader:wel zoon, dat is ook al voor in de woestijn zodat wij geen zand in onze
ogen zouden krijgen.
Zoon: ah ja .
na een half uur denken :
Zoon:paaaaaaaa Vader: ja zoon?
zoon: waarom is dat allemaal voor in de woestijn als wij hier toch maar in
Planckendael staan?

Ludoke van zes komt thuis van school.
"Dag Oma", zegt hij.
"Oma, is het echt waar dat ge van karton zet?"
"Hoe kom gij daar nu bij,Ludoke?", vrugt oma verbaasd.
"Omdat", zegt Ludoke, "ik huurde gisteren pa tegen ma zeggen: kumt dei ààà
does te zondag wier?"
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Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten
1 februari tot 14 maart

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 2011.
Levering op 26 maart 2011
Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar eekie73@telenet.be of
telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be
Inschrijfstrookjes kan je binnen brengen bij David Van den Eeckhoudt
Bergstraat 36 3550 Heusden-Zolder
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Revue 2011
Er zijn kaarten beschikbaar aan groepstarief van 7,5 euro voor de voorstelling
van 18 februari.
Info : Michel Truyers, Schootstraat 172 tel; 011/42.63.32

Gezins-wandel-weekend
Inschrijving weekend 16 – 17 – 18 september 2011
Nog tot 20 januari kunnen jullie inschrijven voor ons jaarlijks weekendje. We
verblijven in Hotel Schloss Neuerburg.
Volwassenen betalen 85.00 Euro, kinderen tot 10 jaar 45.00 Euro en vanaf 10
jaar 65.00 Euro.
Inschrijven kan tot 20 januari 2011, mits betaling van 25 euro voorschot per
persoon bij Moons Jos Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder.
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- moeder van Ewald Elsen, Schootstraat
- broer van Jef Balette, Schaapsweg
- Narke Elsen, Beringersteenweg, vader van Ludo Elsen, Kruiswegstraat,
Luc Elsen, Beringersteenweg en schoonbroer van Irma Vanzeer,
Kooidries

Nieuwe leden
-

Tom Jans, Havenlaan 10, Lummen
Lucien Kaczmarczyk, Savoerenweg

Geboorten
-

Korneel , kleinzoon van Emiel Aerts, Schansstraat

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 011-42.27.91
CITAAT VAN DE MAAND

Hoe kan een persoon die op geld uit is in één seconde
dubbel zo rijk worden ? Door half zo hebzuchtig te zijn
! Ward
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
18 juni 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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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)

Inschrijfstrookje gezins-wandelweekend 16-17-18 september 2011
Volgende personen gaan mee naar Neuerberg :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :
Naam :--------------------------------------------- geboortedatum :

Adres -----------------------------------------------------------------------------------------------Gsm nummer----------------------------------------

LEDEN KWB
ONDERHOUD EN KUISEN VAN
CENTRALEVERWARMING
Duidelijk schrijven, in drukletters a.u.b.!!!
Telefoon nr. :
Naam:
Straat:

nr.

Gemeente:

Lidkaart nr. KWB
Schrijft in voor :
Ketel en Schouw kuisen en afstellen van de brander
Ketel kuisen en afstellen van de brander
Onderhoud gasinstallatie
Duid aan met een kruisje welke mogelijkheid u kiest.
Inschrijven binnenbrengen vóór 29 Januari 2011
Bij Steenberghs Alfons Naaldert 28/1
of brievenbus kwb inkomhal De Kring ( voor 27 januari)
Handtekening

