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nieuw
- VALENTIJNONTBIJT nieuw
Op zondagochtend 15 februari, dus daags na die fameuze dag organiseren we een
gezond ontbijt in het feestzaaltje van de Kring.
Gezond en feestelijk, inderdaad, vers fruit, een eitje, yoghurt, zelfgebakken broodjes,
pannenkoeken, gezond beleg, koffie, thee, cava, zondagskrantje …
De kookploeg en bakploeg van de kwb op
z’n best.
In de volgende Leeft vind je meer informatie
over hoe en
waar reserveren.
Met de logistieke steun van:
Electro Schroeyen - Bakkerij Schreurs –
Natuurvoeding Damhert

Vrijdag 16 januari 2015,
20.00 uur!

Schotse Whisky
“tasting”-Avond, part V:
Beste Whisky-liefhebber,
Pros en Jerry zijn deze keer op zoek gegaan naar peated whisky's voor echte
peatmonsters, en ze hebben enkele lekkere exemplaren voor de echte kenners en
turfliefhebbers gevonden.
Dit jaar zijn ze nog en keer naar Schotland geweest, en
hebben van de eilanden "Islay"en “Arran", 5 single malts
meegebracht om u tegen te zeggen.
En om te bewijzen dat je niet alleen op de eilanden turf
whisky’s kan vinden, hebben ze speciaal één extra fles
meegebracht uit de Highlands!
Dus waarde liefhebbers: aarzel niet om in te schrijven want het
aantal plaatsen is beperkt!!
Prijs voor deelname: 20 € voor leden, 22 € voor niet-leden.
Inschrijven is mogelijk 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!

Samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen en keuring
mazouttanks oktober 2014
Deze samenaankoop werd gelijktijdig door de zes kwb afdelingen van
Heusden-Zolder georganiseerd.
Hieronder het resultaat van onze afdeling :
46 leden namen deel aan de samenaankoop
 afstellen en reinigen gasketel:
9 leden
 afstellen en reinigen mazoutketel:
33 leden
 Keuren mazouttank:
12 leden
 Kuisen schoorsteen:
19 leden
Vier leden namen deel aan de samenaankoop reinigen en opruimen
stookolietanks

Samenaankoop appels, aardappelen en wortelen
oktober 2014
Deze samenaankoop werd gelijktijdig door de zes kwb afdelingen van
Heusden-Zolder georganiseerd.
Hieronder het resultaat van onze afdeling:
36 leden namen deel aan de samenaankoop
13 leden kochten 220 kg aardappelen Bintjes
12 leden kochten 235 kg aardappelen Annabelle
1 lid kocht 10 kg wortelen
13 leden kochten samen 102 kg jonagold
7 leden kochten samen 102 kg Boscoop
4 leden kochten samen 16 kg peren

Samenaankoop tuinproducten 2 januari
In de volgende kwb-leeft ga je meer info en inschrijfmogelijkheden vinden voor deze
samenaankoop. Deze aankoop start vanaf 2 januari.

Borrelwandeling
10 JANUARI 2015

In de bossen van Ubbersel
Vertrek aan de GILDEZAAL- Kanaalweg z/n
tussen 17.30 en 20.00
Bewegwijzerde wandeling ± 4 km

Tussenstop met glühwein, borrels, warme choco, soep…

Hotdog en boterhammen met spek voor elke lekkerbek

Inkom: €2 inclusief consumptie
Voorzie aangepast schoeisel en zaklamp
Organisatie: Schuttersgilde Sint-Hubertus

KWB gezinsweekend september 2015
Op de fotokijkdag werd er heel wat commentaar (in positieve zin) op een aantal
taferelen gegeven. Ook in 2015 trekken we er terug op uit.
Wanneer : 18 - 19 - 20 september 2015.
Plaats en prijs : meer info in de volgende Leeft.
Inschrijven : Voor 30 januari 2015 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 10
Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 Euro/persoon.
Inschrijving gezins-wandel-weekend 18 - 19 - 20 september 2015
Naam :----------------------------------------- geboortedatum : ------------------------------Naam :----------------------------------------- geboortedatum : ------------------------------Naam :----------------------------------------- geboortedatum : ------------------------------Naam :----------------------------------------- geboortedatum : ------------------------------Adres -----------------------------------------------------------------------------------------------Gsm nummer--------------------------------------Email : ........................................................................................................................

LIMBURGSE BIEREN-wandeling: zaterdag 8 november 2014-11-16
(ingericht door KWB Heusden …………………………… wat een team!)
Al enkele weken keken wij uit naar wat voor ons altijd een gezellige wandeling wordt. En
zoals het steeds weer blijkt, waren de weergoden ons opnieuw goed gezind.
Om ongeveer, plus-minus, tussen 18u en 18u30, vertrokken we vol goede moed op pad
vanuit zaal “Onze Lieve Vrouw Gilde” op de Voort van Heusden, nadat wij de eerste, voor
sommigen onder ons de lekkerste, KANUNNIK uit Wilderen in onze gielis hadden geslagen.
Dus ik zei, we vertrokken op pad. “Wij” dat is een leuke en gezellige groep van 10 vrienden
onder elkaar. Gezelligheid verzekerd. We werden gevolgd door een groepje van vier,
waarvan er ene jarig was (de voorzitter van KWB werd die avond 60!!! Nogmaals een dikke
proficiat of zulle we nog een lieke zingen?). Al vrij snel had dit groepje ons ingehaald en
voorbij gestoken, maar de wensen en de liekes achtervolgden hem over het ganse traject.
Tijdens de wandeling konden wij genieten van een achttal Limburgse bieren, maar vraag mij
niet meer naar de namen, die weet ik niet meer. Of toch nog enkele: Zonderik 100, Dief,
Toeteleir, Koolputter, ???? In ieder geval, bieren naar ieders smaak. Ook de “hete hond”
onderweg werd gesmaakt (alles uitverkocht schijnt). SUPER idee!!! Enkelen onder ons
hadden het er al moeilijk mee om dit beestje naar behoren te verorberen. Die klodders
“majeneise” toch ook, hé. Pritst er altijd ergens tussenuit en valt waar het niet hoort te
vallen. Maar alle, hij geraakte toch op. Tip voor volgend jaar: hot dog op het einde van de rit?
Zou ook smaken. Want wij, 6 van de tien, hadden ons goed voorbereid op de wandeling:
frit-mosselen vooraf als basis voor dat vele komende vocht.
De wandeling door de heusdense bossen en velden verliep gezellig: lekker wat keuvelen
onder elkaar, nieuwe “vrienden” leren kennen, af en toe een hapje en een drankje, wat
moet er nog meer zijn? Dus, zoals ik al zei, niets op aan te merken, behalve dat sommige
(vooral de laatste) richtingaanwijzers nogal verwarrend overkwamen op ons brein. Of was
ons zicht al beperkt?! Of had Romain, die ons vooraf ging, de wijzers omgedraaid? Om ons te
straffen voor de leuke liederen die wij voor hem uit volle borst hebben gezongen? Het kwam
thans recht uit ons hart.

Maar gene paniek, we zijn er geraakt. Chris van Yolanda heeft ons langs het juiste? pad tot
bij het eindpunt gebracht. Op het einde wou hij wel nog een binnenweg nemen langs de
achtertuin van de zaal, maar mocht niet van het vrouwke. We moesten maar eens door een
hondendrol stappen.
Het maisveld was ook dit jaar weer strategisch goed geplaatst. De opbrengst zal “navenand”
zijn. Maar na de doortocht van een bepaalde groep wil de echtgenoot van iemand geen
“genetisch gemanipuleerde” ( wat ne geleerde man heeft die?!)
-6mais meer eten. Waarom niet? Is nochtans biologisch gemest!
Het was weer een leuke verkenning van de “stille” wegen binnen Heusden-centrum.
Diegenen die er over liepen ……. daar zeggen we maar niks van. Ieder heeft op zijn manier
genoten, denk ik. En diegenen die niet genoten hebben, moeten volgend jaar niet meer
meegaan. De anderen in 2015 weer hartelijk welkom.
Enkele uitspraken van onderweg, die ons bijgebleven zijn:
- “Das haben wir nicht gewurst”
- een kleine jongen aan de hotdogkraam bestelt een broodje met alleen een worst en
“majeneise”, “veul majeneise”. Was zo schattig!
- Iemand die zichzelf “ne bospoeper” noemde. Hij sprak van “bevroren groes” en
“alles was stijf”. Wie zegt nu zo iets? HA HA HA!
Het gezelligste plekje was weer bij Dora en Rosita. Dat bewijzen de vele groepsfoto’s die
daar gemaakt zijn (zie KWB-site). We werden er warm ontvangen met een big smile. Hebben
ook daar weer leuk gezongen, eerst weer het verjaardagslied, daarna het kampliedje
“vrolijke vrolijke vrienden …….
Terug in de zaal werden we onthaald door een gezellige drukte. Het was als thuiskomen.
Allemaal “vrienden” die van hetzelfde genoten hadden en nog steeds aan het genieten
waren. Sorry voor de “harde werkers” van de KWB die lijdzaam moesten toezien hoe wij
allen straalden door deze fijne beleving. Maar ik denk dat ze het hiervoor allemaal doen, dag
in dag uit.
Dus, mannen van de KWB, onze oprechte dank voor jullie inzet om ons weer een
fantastische avond te bezorgen. En hopelijk tot volgend jaar ……..
Als eindlied, voordat we terug naar huis gingen, zongen we nog eenmaal:
“VROLIJKE VROLIJKE VRIENDEN
VROLIJKE VRIENDEN DAT ZIJN WIJ!!!!!!!!
Verslag vanwege Ronny, Renilt, Roger, Godelieve,
Ann, Lucien, Marleen en onze twee nieuwe
(ook nieuwe leden voor de KWB?) Doris en
TIP voor 2015: speciaal voor de dames – zomerse coctailtocht. Iets om over te
brainstormen?

Nicole,
vrienden
Armando.

Programma kwb-overdag

04 / 12 Wegcode

Laat ons eerlijk zijn, weet jij het nog allemaal? Ofwel is al zoveel veranderd ofwel
herinneren we het niet meer heel precies.
Ritsen, voorrang van rechts, (elektrisch) fietsen …
De laatste wijzigingen wordt ons door politiecommissaris
Danny Wendelen uitgelegd

11 / 12 Kerstfeest

Deze namiddag activiteit gaat door in “Ons Huis” in Berkenbos, aanvang 13.30.
Dezelfde traiteur als vorig jaar nl hoeve Gervan.
Als entertainer hebben we dit jaar tonprater Roger Schepers uit
Meeuwen-Gruitrode.

18 / 12 Bezoek aan PNC

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) zet zich in voor
het behoud en het versterken van de Limburgse
biodiversiteit en wil de bewoners en bezoekers van
Limburg bewust maken van de impact van hun gedrag

op onze leefomgeving.
We vertrekken om 9 uur zodat we om 9.30 in Genk kunnen starten met het bezoek.
We gaan o.a. meer te weten komen over inventarisatie van vogels, telling,
ringwerk enz.
De educatieve werking en het takenpakket van gidsen wordt ons door demo’s
uitgelegd.
Ook een rondleiding door het gebouw is voorzien in het programma.

08 / 01 Borrelwandeling.

Zoals alle jaren starten we het nieuwe jaar met een wandeling waarbij onderweg er
eentje mag geproefd worden.
Voor 2015 zal het richting Meylandt worden.

Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen!

Donderdag 4 december 19 uur De Kring
Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen!
Op deze infoavond willen we stilstaan bij die keuzes
samen nadenken over welke criteria we hierbij gaan
.

en
hanteren

Samen met een deskundige medewerker van CM (arbeidsgeneesheer) en aan de
hand van een stemsysteem met individuele stembakjes maken we van deze avond
een boeiende en interactieve infoavond waarbij we actief stilstaan en nadenken over
de keuzes binnen de gezondheidszorg die onvermijdelijk op ons afkomen.
De stemmodule die we hiervoor ter beschikking hebben bestaat uit individuele
stembakjes en een centrale verwerkingscomputer zodat bij iedere stemronde de
resultaten van de stemming onmiddellijk geprojecteerd worden en besproken
kunnen worden.
Inschrijven ten laatste vrijdag 28 november bij Ludo Engelen
via telefoon 0478/38.49.39, ludo@kwbheusden, of Mispad 12.

MET Z’N ALLEN NAAR DE KERSTMARKT
Ja, u leest het goed. Om de twee jaar brengen we telkens een hele buslading KWBers
naar een of ander kerstmarkt in Duitsland. Dit jaar is er dus geen busreis maar ook
dit jaar willen wij u allemaal terug zien op de kerstmarkt. Niet alleen de kwb-leden
maar al de inwoners van onze parochie en zelfs daarbuiten. Geen inschrijvingen op
voorhand want ge kunt 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 het plezier
gegarandeerd.
Op zaterdag 20 december organiseert de vriendenkring van de brandweer opnieuw
een kerstmarkt. Vanaf 17u00 tot 22u30 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 een of ander
optreden. Kerstverlichting en vuurkorven zorgen voor de gezelligheid op het
middenpleintje . Ook een springkasteel, ambachtelijke gezelschapsspelen, een groot
ijsblok en de nodige randanimatie zullen de sfeer er moeten in brengen. Kwb zal er
voor zorgen dat ook de kerstman er met de nodige verrassingen present zal zijn.
Twintig 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. Om ook de
kinderen te kunnen laten genieten zal het vuurwerk al rond 21u00 worden
afgestoken.
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 lekker zwaar biertje moet je
bij ons zijn, wij verwelkomen je graag aan onze stand.
De opbrengst van deze kerstmarkt wordt in één pot verzameld en zal als steun,
onder de deelnemende verenigingen verdeeld worden.
Romain

Een lesje Banketbakken
Dinsdag 3 februari 19u00
Kuipershof

Keuken

6 euro

KWB-lid Roel Vannoppen, in het dagelijks leven een
profi-bakker
bij bakkerij Schreurs zal ons deze avond enkele
knepen van
het vak uitleggen. Daarna mogen we dit (na)doen, (ver)vormen en (zwart)bakken
natuurlijk.
Praktisch: 5 groepjes van 3 personen
Stylo, schort en handdoek, doosje voor

overschot

meebrengen
Inschrijven bij Stefan Aerts

0474 354321

stefan@kwbheusden.be

Met dank aan:
Electro Schroeyen voor de extra ovens
Bakkerij Schreurs voor bakker, vormen, ingrediënten
Proeven van onze kunsten kan je tijdens het Valentijnontbijt

Samenaankoop stookolie maandag 26 januari 2015
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of online via
www.kwbheusden.be

FAMILIENIEUWS
Overlijdens
 Remie Filée, Voortstraat.
Nieuwe leden
 Bams Joseph, Brugstraat 49.
 Faes Kristof, Heidestraat 111, Ham

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

Soms denk ik dat we teveel verwachten van kerst. We
proberen er alle vriendelijkheid en menselijkheid voor het
hele jaar in te proppen. Ik houd ervan mijn kerst beetje bij
beetje het hele jaar door te vieren.

David Grayson
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 12 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

