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Te noteren in jullie agenda:
Vrijdag 17 januari 2014:
Whisky-tasting part IV!!
Ook dit kalenderjaar gaan we nogmaals onze smaakpapillen
verwennen en proeven van enkele exquise whisky’s geselecteerd
door onze vrienden van de Diestse Whiskyclub ‘the Spirit Safe’!
In volgende leeft meer info!
Slainthe!
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Abdijweekend Westmalle
Een nieuwe trend? Heel wat mensen, zowel jongeren als ouderen zoeken de rust
op van abdijen.
Van 16 tot 18 januari heeft kwb Heusden zo ‘n abdijweekend gepland. Dit in
Westmalle. Enerzijds laten de paters Trappisten ons een stukje meeleven met
hen, anderzijds gunnen wij onszelf ook de tijd en ruimte om stil te staan bij ons
(meestal jachtig) leven. Met een sterk en gevarieerd programma, komt elkeen
die wat meer zoekt, aan zijn trekken.
Zij die dit reeds meegemaakt hebben, weten dat het weekend rustig verloopt,
maar toch bijzonder boeiend is. Inlichtingen en inschrijvingen bij Ward
Ceyssens, kerkenblookstr 15. 0478 514 588 of ceyssensward@hotmail.com.

Kerststal Heusden dorp.
Straks is het weer kersttijd. Dan wordt de jaarlijks weerkerende kerststal weer
opgebouwd buiten aan de kerk van Heusden. Goed, maar eigenlijk valt hij wat
tegen. Daarom dachten wij van kwb om er iets aan te doen, met nieuwe
levensgrote beelden. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn ons gaan
bevragen links en rechts. De gemeentelijke kunstacademie werd bereid
gevonden om mee te werken. Sponsors kwamen spontaan aanzetten om beelden
te betalen. Waarvoor dank. Handige kwb-ers en verflustige kunstenaressen
schoten aan het werk. Ge kunt het al raden: ondertussen zijn we flink
opgeschoten richting
vernieuwde kerststal.
En nu het goede nieuws:
zaterdag 14 december om
18.30 wordt de kerststal op
het dorpsplein ingewijd en
ingehuldigd. We maken er
een warmhartig gebeuren
van. Iedereen is welkom. En
onze handelaars zorgen voor
drank! En zelfs mocht het
weer niet meezitten, er staat een tentje. Geen excuses dus: allen daarheen.
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KWB gezinsweekend september 2014
Voor ons volgend KWB-weekend zijn onze kamers gereserveerd in hotel Zur
Neroburg in Neroth (Duitsland).
Wanneer : 19 - 20 - 21 september 2014.
Prijs: volwassenen en kinderen ouder dan 11 jaar : 100 Euro
kinderen jonger dan 11 jaar betalen 50 euro.
Inschrijven : Voor 30 januari 2014 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 10
Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25
Euro/persoon.

Samenaankoop stookolie 27 januari
Je kan vanaf stookolie bestellen via het bijgevoegd strookje of via onze
website : www.kwbheusden.be
De resultaten van de vorige samenaankoop kan je trouwens ook vinden op onze
website.
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Samenaankoop appels, aardappelen en
wortelen , oktober 2013.
Na enige prijzenperikelen hebben we alles toch nog tot een goed einde gebracht.
Toch even de oorzaak toelichten. KWB Zolder waarmee we samenwerkten, heeft maar
één aankoopdag. Iedereen moet die dag bestellen. Bij ons heeft iedereen een maand de
tijd om te bestellen op verschillende adressen. Om promotie te kunnen voeren in ons
maandblad moeten we dus de prijzen anderhalve maand vroeger kennen dan KWB
Zolder. Hier nijpt nu het schoentje. De appelpluk is dan nog maar net begonnen en de
prijzen durven dan nog al eens te schommelen, vandaar dat we niet in staat waren om
een juiste prijs te promoten in ons maandblad, onze excuses hiervoor. Ook de prijs van
de Boscoop die net voor de levering daalde, werd door de leverancier eerlijkheidshalve
aangepast en de kopers van deze appelsoort kregen het teveel betaalde terug.
Hieronder een overzicht van onze samenaankoop. Vorig jaar in januari verkochten we,
in navolging van KWB Zolder voor de eerste maal aardappelen. Dit bleek goed aan te
slaan bij onze leden. Daarom waagden wij onze kans in oktober opnieuw. Wij zijn
tevreden over het resultaat. Toch willen we ook het resultaat van KWB Zolder eventjes
tonen. Zij doen deze samenaankoop reeds jaren. Van onze leden hoorden we ook

dat een kistje van twaalf kilo appels voor vele gezinnen te veel is. Voor
volgende aankoop eind januari, gaan we trachten de appels per zes kilo te
verkopen. Gezien men de kistjes per twaalf kilo blijft leveren, zal dat natuurlijk
wat extra werk meebrengen. We zijn benieuwd naar het resultaat.
Aangekocht door KWB Zolder
Aardappelen
Bintjes 10 kg
25
zakken
Bintjes 25 kg
110
zakken
Annabelle 10
32
zakken
kg
Annabelle 25
60
zakken
kg
Wortelen
Appels
Jonagold 12 kg
Boscoop 12 kg

14

66
24

Aankocht door KWB Heusden
Aardappelen
Bintjes 10 kg
10
zakken
Bintjes 25 kg
32
zakken
Annabelle 10 kg 9
zakken
Annabelle 25 kg

4

zakken

zakken

Wortelen

7

zakken

kisten
kisten

Appels
Jonagold 12 kg
Boscoop 12 kg
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27
13

kisten
kisten

Agenda december - januari
7 december

Kerstmarkt Düsseldorf

21 december Kerstmarkt Brandweer
17 januari

Weekend Westmalle

17 januari

Whisky proefavond

27 januari

Samenaankoop stookolie

Agenda KWB - overdag
5 december

Nationalisme en arbeidersbeweging

12 december Fietsen door de Mekong Delta
19 december Kerstfeestje
9 januari

Borrelwandeling

16 januari

Wordt nationaal park werelderfgoed ?

23 januari

Wel en wee in onze gemeente.

30 januari

Drinkwater in onze aardbodem.
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Samenaankopen tuinproducten in de maand
januari.
Volgende maand vind je in de Kwb Leeft het inschrijvingsformulier voor deze
samenaankoop. Er worden aardappelen, appels en wortelen samen met
onderstaande producten aangeboden. De bestelbon zal je in tweevoud in ons
maandblad terugvinden. De besteller vult beide in en brengt een exemplaar
samen met gepast geld op voorhand binnen bij één van de drie
bestuursleden.(adressen worden in januari vermeld) Dit zal kunnen tot uiterlijk
zaterdag 18 januari 13u00. Op zaterdag 1 februari kunnen de producten worden
afgehaald vanaf 10u00 tot 12u00 op de speelplaats van de lagere school
Brugstraat 16.
Fimus 20 kg: Verkrijgbaar: Fimus 7-5-7+ extra magnesium 20 kg verpakking
in kruimelvormvoeding voor moestuin, siertuin, gazon en klein fruit. Deze
meststoffen zijn vervaardigd uit organische grondstoffen en zijn zachtwerkend
(weinig verbrandingsgevaar).De gemiddelde werkingsduur bedraagt 6 tot 8
weken. Daarom zijn meerdere bemestingsbeurten per jaar nodig. Deze
meststoffen hoeven niet ingewerkt te worden. Extra magnesium in deze
meststof zorgt voor een mooie groene kleur.
april: 10-15 kg(100m2), half juni: 5-10kg, augustus: 5kg
Blauwe korrel 25 kg: Universele meststof voor het bemesten van de gehele
sier- en groentetuin. Samenstelling: NPK 12-12-17 (+2)(+15)
Univ. Meststof 25 kg: (samenstelling 6-7-8+2 mgo) Samengestelde organische
meststof zoutarme basisbemesting voor de meest diverse teelten:
bladgroenten: kropsla, veldsla, kruiden: peterselie, basilicum, salie, tijm,
wortelgewassen, asperges, boomkwekerij. Kan gebruikt worden tot vlak voor
het planten of zaaien. Organisch: voedingselementen worden geleidelijk
vrijgesteld door het bodemleven + vorming van humus voor een betere
inworteling en minder uitspoeling. Staat borg voor een rendabele bemesting.
Kalk 25 kg Gekorrelde kalkmestof - calciumcarbonaat (NW 50) gekorrelde
zeewierkalk van natuurlijke oorsprong, heeft een zachte werking en uitstekende
oplosbaarheid voor jaarrond gebruik, zonder verbrandingsgevaar. Voor het bekalken
van moestuin, siertuin, boomgaard en vijver.
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Bodemverbeteraar 50 L om te mengen in de grond bij alle aanplantingen, om
af te strooien tussen planten (inbreng van organisch materiaal en voeding),
verbetert de grondstructuur door de inbreng van organische grondstoffen.
Stimuleert de activiteit van het aanwezige bodemleven, door de toegevoegde
organische meststof wordt ook voeding voor de plant aangebracht. Verbetert de
drainage van zware gronden, verhoogt het waterhoudend vermogen van lichte
zandgronden
Antimos Empress :Bestrijdt mos in gazons. Ideaal voor zware
mosproblemen. Bovendien veroorzaakt Empress geen vlekken op het beton of
de tegels. Ook verzuurt deze mosbestrijder de bodem niet . Verbeterde versie
van ijzersulfaat (dat wel vlekken op beton en tegels kan maken) 200 g (voor
100 m² gazon) niet toepasbaar: januari, februari, november, december. ideaal
toepasbaar: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober
Dicotex :is een selectief herbicide voor gazons en sportterreinen, bestrijdt
breedbladige onkruiden zoalsweegbree, madeliefje, paardenbloem, klavers,
boterbloem,zuring,enz.
Zoals alle onkruidbestrijdingsmiddelen in gazons is DICOTEX te gebruiken bij
groeizaam weer (temperatuur tussen 15 en 25°C) en op een gezond gazon.
Glyfos(aat): is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch
totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Bladherbicide met systemische
werking. Vernietigt alle onkruiden tot in de kleinste wortels. Ook grassen. Beter
bekend als het vroegere Round-Up.
Anti groenaanslag : Tegen groene aanslag (algen) in en rond de tuin. Terras en
pad, tuinmeubelen, afsluitingen, daken, muren... Op alle materialen en alle
ondergronden.
Kiemremmer. Voor het bestrooien van aardappelen om het kiemen tegen te
gaan
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SAMENAANKOOP ONDERHOUD
VERWARMINGSKETELS EN
SCHOORSTENEN EN KEUREN
MAZOUTTANKS ISM JERITHERM
VIJFENTWINTIG LEDEN NAMEN DEEL

Zes leden laten hun gasketel kuisen en afstellen.
Negentien leden laten hun mazoutketel kuisen en afstellen.
Twaalf leden laten hun schoorsteen kuisen.
Drie leden laten hun tank keuren.
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Kooklessen nieuws
De kookles voor de mannen is inmiddels begonnen en is volzet.
Voor de kooklessen voor vrouwen (30jan, 25feb), pas volgend jaar, is ook veel
interesse en eind november waren er nog maar enkele plaatsen vrij.
Aan ieder dank voor de snelle en goede respons. Dat maakt het ook plezant om
iets te organiseren.
Misschien nog inschrijven bij Stefan Aerts 0474.35.43.21

Expo Kunstkring HAZET
za 16 november t.e.m. zo 15 december
dagelijks van 14u tot 20u

Kunstkring HaZet is inmiddels al aan haar 5de groepstentoonstelling in het
cultuurcentrum toe. In het verleden lieten de leden zich al inspireren door
thema’s als klimaatsverandering, de 4 seizoenen en hun 25-jarig bestaan. Dit
jaar presenteren de leden een veelzijdige selectie met schilderijen,
ambachtelijke juwelen, fotografie, keramiek en glaskunst.
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- Vader en schoonvader van Kris Lekens en Nancy Vandenberk,
Merelstraat en schoonvader en vader van Gert Vandebroek en Lekens
Heidi, Schaapsweg
- Broer van Edgard Claes, Schootstraat, schoonbroer Andre Broekhoven,
Voortstraat

Geboorten
- Sam, kleindochter van Marcel Eerdekens Voortstraat.
- Lysriani, kleindochter van Ward en Marie-Ange Ceyssens-Catteeuw.
- Sam, kleinzoon van Jan Aerts, Max Vanmelbeek.

Nieuw lid
- Ria Vandebroek Savoerenweg 33

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

De hoogste vorm van harmonie is de aanvaarding van
disharmonie.
Anoniem
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
20 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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Inschrijving KWB-weekend 19 - 20 - 21 september
2014

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

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

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

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

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

