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Vrijdag 18 januari 2013, 20.00 uur!

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part III
Beste Whisky-liefhebber,
Op onze laatste whisky Highlands degustatie, die Pros
en Jerry van de Diestse whisky club vorig jaar gegeven
hebben, is gebleken dat er in de KWB van Heusden
echte PEAT-monsters leven.
Daarom hebben zij voor jullie nu een Islands Tasting
samengesteld.
De bedoeling is al degusterend van eiland tot eiland te gaan, en zo langzaam
de turf(peat)smaak op te bouwen.
Jullie zullen verrast zijn en vaststellen dat naast de turf smaken ook andere
indrukken naar boven komen die je in andere single malts nooit zal terug
vinden.
Prijs voor deelname: 23 € voor leden, 25 € voor niet-leden.
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij volgende personen:
Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: klaus@kwbheusden.be
Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludo@kwbheusden.be
Slainthe!
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Reeds te noteren voor
dinsdag 19 februari 2013!!
Uit het programma van KWB Nationaal: Bewogen vertellers, Sociale
bewogenheid op de praatstoel.
Onderwerp: Is homo zijn helemaal aanvaard?
Spreker: Sven Pichal, Radio- en televisiemaker. Hij werkte de afgelopen 11
jaar voornamelijk als redacteur voor Radio 1. In 1997 begon hij met
Annemie Peeters het consumenten- en discussieprogramma Peeters &
Pichal.
Meer informatie in onze volgende editie van KWB Leeft!

Gezins-wandel-weekend

Inschrijving weekend 13 – 14 – 15
september 2013
Wij reserveerden een aantal kamers in Hotel Rauschen in Roth in ons eigen
belgenlandje.
Volwassenen en kinderen ouder dan
12 jaar: 106 €
Kinderen tot en met 5 jaar: 32 €
Kinderen van 6 tot en met 10 jaar:
62 €
Kinderen van 10 tot en met 12 jaar:
72 €
Inschrijven kan tot 25 januari 2013, mits betaling van 25 euro voorschot
per persoon bij Jos Moons Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder
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Wat :

Lego namiddag
Één bouwtafel met 3 kisten vol met
legoblokjes zullen aanwezig zijn.

Wie:

Maximaal 30 kinderen samen met hun
ouders en/of grootouders

Wanneer:

29 december 2012

Uur:

van 14 uur tot 17 uur

Waar:

Zaaltje achter de kring

Inkom:

Gratis

Inschrijven:

David Van den Eeckhoudt
Bergstraat 36
011/74.07.76
0478/25.68.89
david@kwbheusden.be

Inschrijven kan nog tot 28 december 2012
Vol is vol
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MET Z’N ALLEN NAAR DE
KERSTMARKT
Ja, u leest het goed. Vorige jaren konden we telkens een hele buslading
KWBers laten genieten van een of ander kerstmarkt in Duitsland. Ook dit jaar
willen wij u allemaal terug zien op de kerstmarkt. Niet alleen de kwb-leden
maar al de inwoners van onze parochie ja zelfs van heel de gemeente. Geen
inschrijvingen op voorhand want je kan er zelfs gratis naar toe. Je beslist zelf
wanneer je vertrekt en wanneer je naar huis gaat en als het weer wat meezit is
ook de leute gegarandeerd.
Op zaterdag 15 december
organiseert de vriendenkring
van onze eigenste brandweer
een kerstmarkt. Vanaf 14u00
tot 22u00 kan je achter de
kazerne terecht op deze
gezellige kersthappening. Het
doel is natuurlijk om er een
zeer plezante boel van te maken. Er zal kerstmuziek door de luidsprekers
galmen afgewisseld met optreden van fanfare en harmonie. Een heuse kerststal
werd in elkaar getimmerd, kerstverlichting en vuurkorven zorgen voor de
gezelligheid op het middenpleintje .
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Ook een springkasteel, ambachtelijke gezelschapsspelen, een groot ijsblok en
de nodige randanimatie zullen de sfeer er in brengen.
Drieëntwintig kramen die niets anders dan lekkere dingen gaan proberen aan de
man brengen. Evenveel verenigingen uit onze gemeente engageren zich om een
kraam uit te baten. Lekkernijen als pannenkoeken, wafels, frietjes, hot-dog met
braadworst, chips met frisdrank, allerhande zware bieren, een gewoon pilsje
alsook jägermeister en verschillende soorten jenevers zullen aan de man
gebracht worden. Als afsluiter krijgen we er nog vuurwerk bovenop.
We zouden kwb Heusden niet zijn moesten we er geen stand gaan bemannen.
Als je zin hebt in een hot-dog met lekkere braadworst en een deugniet goud
blond, een tripel of donkere Waterloo moet je bij ons zijn, wij verwelkomen je
graag aan onze stand.
Waarom een kerstmarkt? Om terug wat leven in de brouwerij te brengen
natuurlijk. De vriendenkring van de brandweer is er niet op uit om zelf winst te
maken, de opbrengst wordt in één pot verzameld en zal als steun, onder de
deelnemende verenigingen verdeeld worden.
Ik zal er zijn!! Jij ook?
Romain

Samenaankoop appelen-potgrondmeststoffen en tuinproducten
Beste tuinliefhebber,
In de maand januari doen we een uitgebreide samenaankoop van allerhande
tuinproducten.
De bestellijsten zullen moeten binnen zijn ergens in de tweede helft van
januari. De levering is voorzien voor begin februari. Gezien we deze
samenaankoop gezamenlijk doen met de zes afdelingen van Heusden-Zolder
staan de juiste data nog niet vast. Meer hierover in het ledenblad van januari.
In onze volgende kwb Leeft zal je ook een bestelformulier met de juiste
prijzen vinden.
Opgelet!! anders als vorige keren zal je de bestelde goederen op voorhand bij
het indienen van je formulier moeten betalen, dus telefonisch bestellen is
onmogelijk.
Het afhaal-adres blijft net als vorige jaren in de Schootstraat.
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FILMNAMIDDAG
Was zondag 11 november

om 16

De filmnamiddag was weer een succes, hoewel we hevige
concurrentie hadden van het mooie weer, optocht in Genk,
sportwedstrijden, thuiswedstrijd Genk.
het feit dat het zondag was, letterlijk en figuurlijk.

uur

Tja,

Toch mochten we weer 95 personen begroeten.
55 kwb-ers bekeken de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown.
37 avonturiers keken naar de strapatsen van James Bond in Skyfall.
Slechts 3 personen keken naar de jeugdfilm Kauwboy. Zo zie je dat
programmatie niet simpel is, al is men zo overtuigd van de kwaliteit.
Meer dan een kwart was voor de eerste keer naar de Filmnamiddag
gekomen. Nieuwe gezichten da ’s altijd plezant. We hopen dan ook
dat deze evolutie zich verder zet en dat volgend jaar wanneer deze
activiteit op een maandag is, de anderen terug zullen aansluiten.
Ah ja! We hadden ook weer een grandioze tombola dankzij enkele
lokale ondernemingen: Alexa Piel Thuisverpleging, Brasserie
Avanos, Tuincentrum Aveve, Brico, Carrefour,
Eurosys, Gamma, Frans Gijbels kruidenierswaren, BloemenMaris,
TheRoxyTheatre, Spar Zelfbediening Aerts
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Wellness Boetiek, privé sauna Wellux.
De hoofdprijs – een verwenarrangement ter waarde van 120 euro kwam ook dit jaar weer van privé wellness-centrum Wellux
www.wellux.be
(gelegen achter Eurosys – Suskaberg).
Raf en Ann hadden graag dit keer de prijs zelf overhandigd, maar
hadden juist opendeurdag. De saunazone was dit weekend immers te
bezichtigen (met speciale schoenen) naar aanleiding van de opening
van hun nieuwe winkel: de Wellness Boetiek met van alles zoals bad, sauna- en massage(producten), huidanalyse, afslanken …

Leon Vrijsen

heeft niet alleen dikwijls geluk bij het wiezen op
vrijdagavond in de Gildezaal. Ook dit keer had hij de eerste prijs.
Proficiat Leon !!!

David, Louis, Stefan & Alain
Meer foto’s op kwbheusden.be
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Autoassemblage in België
Dat de toekomst er voor autoassemblage in België niet goed uit ziet is helaas
een veelbeschreven feit. De teloorgang zien we al sinds midden vorige eeuw; er
zijn meer dan 170 Belgische automerken geregistreerd zoals merken Minerva of
Imperia. Faillissement, overproductie, verschuiving van afzetmarkten en andere
redenen doen de (grote) merken soms snoeiharde beslissingen nemen. Wist je
dat Opel-Europe al sinds 1999 geen winst maakt, de dag dat moederbedrijf GM
haar geduld verliest …
Volvocars werd enkele jaren geleden door Ford verkocht aan het Chinese
Geely. Intussen bouwt dit concern extra productiecapaciteit in China groter dan
Volvo-Gent en Volvo-Zweden samen…
Zo verging het ook de moderne hoogtechnologische trekstaaldraad van
Bekaert. Deze winstgevende want-very-special draad werd in België en later
ook bij Bekaert-China gemaakt. Ze waren wereldleider met deze draad en de
vraag was heel groot, totdat enkele Chinese ingenieurs de draad kopieerden en
een fabriek bouwden die op zich al de wereldvraag overtrof: de prijs stortte in
en Bekaert kwam in problemen .
Mijn eerste cd-speler (die nog steeds werkt) is afkomstig van Philips Hasselt.
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Vandaag elektronica, kleding of speelgoed kopen, lokaal geproduceerd is quasi
onmogelijk. Al klinken de merknamen ons nog zo bekend.
Anderzijds, ik heb me laten vertellen dat een Ipad (= tablet of minicomputer
van Apple) aan ontwikkeling, materiaal, productie en transport ongeveer 176
euro zou kosten. Winkelprijs 400 à 800 euro. In China blijft ongeveer 12 euro
voor productie (en productieafval) plakken. Dus de grote
winsten/lonen/belastingen worden elders gegenereerd.
Grote bedrijven zijn ooit naar België gekomen omdat de mogelijkheden zo
gunstig waren (goedkope terreinen, geschoolde goedkope werkkrachten, zakken
expansiesteun). Op het moment dat de situatie zich elders beter voordoet
zoeken ze daar opportuniteiten.
We mogen niet gevoelloos zijn voor de werknemers die door dit spel hun werk
en toekomst verliezen !!
Onlangs was ik op een voordracht van Unizo-Limburg-directeur Bart
Lodewyckx, hij woont potverdikke in onze gemeente. Hij wist te vertellen dat
in onze gemeente meer dan 4700 mensen tewerkgesteld zijn; dat is het
equivalent van Ford-Genk.
De toekomst is hier. De lokale werkgevers moeten we steunen en soigneren.
Grote winkels of bedrijven zijn ooit klein begonnen, eerste recepten of
brouwsels in de achterkeuken geprobeerd, computers in kelders geassembleerd.
Ook projecten als zorgcentrum Het Weyerke, het mijnziekenhuis zijn petieterig
begonnen …
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De toekomst is ook aan de durvers: waarom niet eindelijk die droom
verwezenlijken?
Door onze producten en diensten te kopen bij de lokale KMO’s zorgen we voor
nieuwe werkgelegenheid en geven we (Ford-)werkzoekenden uitzicht op een
nieuwe toekomst.
Deze kmo’s zorgen dus voor onze welstand, steunen lokale initiatieven en
verdienen ons respect. Het zijn zij immers waar met de klak rondgegaan wordt
voor steun aan sportverenigingen, non-profit, cultuur … Ook wij KWBHeusden doen regelmatig ons toerke bij lokale handelaren voor steun aan
stratenloop, filmtombola etc.
Dus, wanneer je volgende keer bij bakker of verzekering of wat dan ook
binnenstapt weet dan dat werken hier nog kan. Weet dat er mensen zijn die
(achter de schermen) zich dag en nacht inzetten, lokaal, zinvol.

Stefan
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oud speelgoed
KWB Heusden-Centrum organiseert in
samenwerking met Sint-Vincentius een
inzamelactie van oud bruikbaar speelgoed voor
minder begoede kinderen onder ons. Dus iedereen
die oud bruikbaar speelgoed van zijn kinderen,
kleinkinderen, ... heeft, kan het vanaf zaterdag 12 januari 2013 tot en met
zondag 3 februari 2013 binnenbrengen bij
David Van den Eeckhoudt Bergstraat 36
011/74.07.76
Alex Vanzier
Schreverland 33
011/42.46.55
Frank Vanderaerden
Processieweg 27
011/76.95.45
Jef Maris
Schootstraat 211
011/57.18.20
Sint- Vincentius zorgt ervoor dat volgend jaar de Sint dit speelgoed zal
krijgen zodat kinderen die het thuis een beetje moeilijker hebben ook een
mooi geschenk van hem mogen ontvangen. Zo kan men voor één dag de
zorgen vergeten.
Hartelijk bedankt hiervoor.
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- René Vermeyen, Veenderweg, vader van Noëlla, Schaapsweg en
schoonvader van Roger Swerts, Schootstraat.
- Broer van André Tullen, Schootstraat en Frans Tullen Holleweg.
- Echtgenote van Maurice Reynders, Geenrijt, tevens moeder van Danny
Reynders, Merelstraat.
- Echtgenote van Jean Aerts, Kapelstraat, tevens moeder van Jan Aerts,
Max Vanmelbeek en schoonmoeder van Jo De Lee , Laagland.
- Rik Nouwen, J.M. Huybrechtsstraat.
- Mark Vandebroek, Geenrijt.
- Willy Frederix, Voortstraat, schoonbroer van Henri Vanhoudt,
Koerselsebaan .
- Leon Claes, Veenderweg.

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

De zwakheid van de mensen is dat hij dingen wil weten
die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet.
Molière
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
21 december bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831
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Samenaankoop stookolie

maandag 28 januari 2013
Je kan vanaf nu stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online
via www.kwbheusden.be

Kalender december-januari
-

Zaterdag 1 december
Donderdag 6 december
Donderdag 13 december
Zaterdag 15 december
Donderdag 20 december
Zaterdag 29 december
Donderdag 3 januari
Donderdag 10 januari
Donderdag 17 januari
Vrijdag 18 januari
Donderdag 24 januari
Maandag 28 januari
Donderdag 31 januari

Sint op bezoek
kwb-overdag : van Boeddha tot Maria
kwb-overdag : kerstfeest
Kerstmarkt Brandweer
kwb-overdag : petanque
Lego-koffer
kwb-overdag: borrelwandeling
kwb-overdag : microkredieten
kwb-overdag : reis indrukken China
Whisky proefavond
kwb-overdag : Cosmodrone Genk
Samenaankoop stookolie
kwb-overdag : verruwing maatschappij

Inschrijving gezins-wandel-weekend
13-14-15 september 2013
Volgende personen gaan mee naar Roth:

Naam: ----------------------------------------- geboortedatum: -----------------------------

Naam : ---------------------------------------- geboortedatum: -----------------------------

Naam: ----------------------------------------- geboortedatum: -----------------------------

Naam: ----------------------------------------- geboortedatum: -----------------------------

Adres -------------------------------------------------------------------------------------------Gsm nummer : ---------------------------------Email : -------------------------------------------

