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Het dorpsplein bruist weer !!
KWB-Heusden-Centrum organiseert zijn tweede

30+ Hot
Summerparty2
vrijdag

10 juli

2009

tentfuif

Een
vanaf 21 uur voor 30-plussers op het plein tussen de kerk en het
OCMW.
Hou de datum alvast vrij en maak vrouw en vrienden warm voor dit feest. Muziek en
ambiance uit de 80’s en 90’s met een vleugje hits van vandaag met DJ HSP.
Met sfeervol zomerterras en leuke zithoeken, cocktail- en wijnbar, iets om te bikken…
Dit jaar grotere tent en nieuwe tapinstallatie.
Kijk naar onze affiches, koop je inkomkaarten bij je wijkmeester of in café De
Kring, Themakaffee, Het Gezellehuis aan

5 euro. Kassa 7 euro. Gewone consumpties aan 1,25 euro.
Bijkomende info bij Ivan Claes 011-43.13.43
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KWB-BARBECUE op zaterdag 27 juni 2009 om 17
uur.
Op de speelplaats van Basisschool De Brug, Brugstraat 16, 3550 Heusden-Zolder

Al voor de vijfde keer organiseren we onze traditionele barbecue op
deze locatie. Met groeiend succes. Vorig jaar verwelkomden we een
aantal nieuwe gezichten, buren van leden, sommigen met hun heel
gezin en ‘aanwas’.
We behouden onze succesformule: een kwaliteitsbarbecue aan een
democratische prijs, vlotte bediening, zittend windbeschermd onder
het grote afdak. Gratis ijsje, theelichtjes en een veilige omgeving
voor de kids. Dit jaar voorzien we nog meer tafels en stoelen.
Er is een ruime parking aan de overkant van de Brugstraat, doch wie moeilijk te been is mag
parkeren op het voorste gedeelte van de speelplaats.
Praktisch:
Vul het bijgevoegde inschrijvingsblad in en bezorg het tijdig met het geld aan je
wijkmeester, aan Michel, Danny of Stefan. Wie graag wil meehelpen of een blik achter de
schermen wil werpen is natuurlijk hartelijk welkom.
De kaarten liggen de dag zelf klaar in een omslag.
Bijkomende info/inschrijvingen:
Michel Truyers, Schootstraat 172, Heusden,
011-42.63.32
Stefan Aerts, Noordberm 4, Heusden,
011-43.12.54
Danny Reynders, Merelstraat 46, Heusden,
011-42.72.35
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Moederdag is KWB eetdag
Dank je wel aan iedereen die komen eten is.
Dit jaar mochten we 443 menu’s opdienen.
145 “moeders “ ontvingen een bloemetje.
Speciaal danken we de 52 mannen die deze eetdag verzorgd
hebben.
Ze zorgden voor het koken, opdienen, afwassen, tappen,
zaal klaarzetten, opruimen, drukwerk, inkom, jeton verkoop
enz..
Ook dank aan de mijnwerkers brancardiers die hielpen met de afwas.

Fiets-foto-zoektocht
Dit jaar zal de fiets foto zoektocht slechts een 12-tal km lang zijn. We verlaten omzeggens
onze gemeente niet.
Het gaat richting Eversel.
Zoals steeds zijn we op zoek naar rustige wegen en ook voor een klein gedeelte een bosweg.
Spijtig genoeg moeten we een paar maal een drukke rijweg kruisen of (op het fietspad)
volgen.
Aangezien we nog niet klaar zijn met de definitieve uitwerking weten we nog niet hoeveel
foto’s we dit jaar gaan gebruiken, de voorraad is meer dan voldoende.
Zoals steeds een mengeling van versieringen aan huis en bijgebouw, bomen in een bepaalde
vorm,brievenbussen, weipalen …
De prijs blijft ook dit jaar 2,5 euro en de opbrengst is natuurlijk weer voor een goed doel!
Meer nieuws in volgende Leeft.
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Leden service KWB Heusden
“Samen kunnen we meer”
Uitleen van feestmaterialen aan KWB leden
Schade/tekortenvergoeding:
•
•
•
•
•

bain-marie: berekend op basis van herstelbestek
party tent: berekend op basis van herstelbestek
porselein: € 2/stuk
bestek: € 0,5/stuk bestek
Perculator: vergoeden van schade evt. op basis van herstelbestek

Uitleenvoorwaarden:
uitsluitend aan KWB leden van Heusden-Centrum voor persoonlijk gebruik
gebruik voor KWB activiteiten heeft absolute voorrang op privé ontlening
ontlener draagt als een goede huisvader zorg voor het geleende materiaal
voor elke ontlening wordt een ontleenformulier in tweevoud ingevuld, pas dan is de
leenafspraak geldig
• het bestek wordt enkel in volledige sets uitgeleend
• het eet materiaal dient afgehaald en terug gebracht volgens afspraak met de
verantwoordelijke
•
•
•
•
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• het eet materiaal wordt in propere, degelijk afgewassen staat terug gebracht
• de huurprijs + waarborg
wordt betaald bij afhaling
van de goederen
• de waarborg wordt bij
een inlevering zonder
schade of tekorten terug
betaald
• de ontlener verbindt zich
ertoe de gemaakte
brokken en tekorten te
vergoeden zoals
hierboven aangegeven
• de tenten worden enkel
verhuurd voor opbouw in
Heusden
• de geleden schade aan de tenten en/of bain-marie wordt hersteld en dient betaald door
de ontlener op basis van een herstelbestek
• de ontlener dient zich aan een reglement bijbehorend bij de tenten te houden (wordt
meegegeven bij ontlening)
Inlichtingen:
Moons Jos
Kruiskapelstraat 10
Heusden-Zolder
011/43 11 67
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DENKEN
o Je kunt niet behoorlijk denken met een lege maag en een boel mensen
kunnen het ook niet met een volle.
o Wie denkt dat hij denkt, zit soms maar wat te dromen.
o Je denkt veel meer dan je denkt. Je zou verstomd staan moest je al je
gedachten kunnen lezen
o Een soldaat die begint te denken, houdt op soldaat te zijn
o Niet iedereen die zwijgt, denkt daar ook bij.

DIEET
o Een dessert blijft een paar momenten in je mond en de rest van je leven
in de buurt van je heupen.
o Ik heb maar éénmaal in mijn leven een dieet gevolgd. Het was de
ellendigste namiddag van mijn leven.
o Het moeilijkste van op dieet zijn is er je mond over houden
o Mijn vrouw is op dieet: kokosnoten en bananen. Ze is niet afgevallen,
maar ze kan wel in een boom klimmen
o Morgen: dag waarop de meeste vermageringskuren beginnen.

DOMHEID
o Het voordeel van slim zijn is, dat je gemakkelijk kunt doen of je dom
bent. Het omgekeerde is veel moeilijker.
o Wat mij diep vernedert, is te zien dat het menselijk verstand grenzen
heeft, terwijl de menselijke domheid er geen heeft.
o Zelfvoldaanheid is een laagje vernis dat de domheid perfect doet
glanzen.
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Dakisolatie
In de loop van het najaar wordt er een info-avond
georganiseerd ivm samenaankoop van dakisolatie. Meer info
volgt later.

Jaarlijkse planningsvergadering
Als onze plaatselijke kwb-groep een goed programma presenteert, dan is dat omdat er veel
mensen bij betrokken zijn… maar ook omdat wij een goede jaarplanning opmaken.
Dit laatste doen we steeds in juni…
Heb je goeie ideeën, wens je actief deel te nemen aan kwb, wil je meedenken…
Dan verwachten we jou, zondag 14 juni om 9 uur in de Kring.
We beginnen met een broodje en een koffie, en dan vliegen we erin… tot de middag.
Niet twijfelen, niet benauwd zijn, iedereen is welkom…
Graag op voorhand een seintje aan de voorzitter Romain Beerten 011/42.07.02 of gsm
0496/52.07.02
Romain
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- broer van Marcel Vaes, Mispad.

Nieuw lid
-

Bart Claes, Steenovenstraat Koersel

Geboorten
- Sander, kleinzoon van André
Broekhoven, Voortstraat

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
Sommige spelers in de Jupiler League zijn er rotsvast van overtuigd, als
men hen vraagt hun truitje nat te maken, ze hiervoor dienen te wachten tot
ze zich na de wedstrijd onder de douche bevinden
Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 19 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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