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Nieuwjaar in zicht.

In bijlage vind je traditiegetrouw een overschrijfformulier om het lidgeld voor 2015
te betalen. Maak dit deze maand in orde zodat we tijdig onze lijsten kunnen
updaten en verzekeringen en zo kunnen regelen voor volgend jaar.

Als het overschrijvingsformulier niet terug te vinden is in je Leeft gebruik dan
volgende gegevens:
BE04 3350 1638 1831
KWB Heusden
Noordberm 4
3550 Heusden-Zolder
Naam: ………..………….……. Lidnr: ……
GSM: ……………………….…
Vermelden in het juiste vakje.

25 euro

Initiatie schaken.
Maandag 10 november om 19.30 u.
Maandag 17 november om 19.30 u.
Maandag 24 november om 19.30 u

Wil je graag leren schaken?
Kom dan zeker naar onze avonden
“schaken voor beginners”

Heel veel mensen denken dat schaken moeilijk is. Niets is minder waar: de
basisregels heb je bijzonder snel onder de knie. We garanderen je dat je na deze
initiatie zeker al partijen kan spelen en beetje bij beetje beter wordt. Met een
schaakbegeleider starten we van nul en leren zo stap voor stap schaken.
Wanneer

Maandag

Waar

De Kring

Info

10 – 17 – 24 november 19.30

David Van den Eeckhoudt 0478 / 256889
Klaus Neumann 0486 / 142790

KWB overdag.
Voor de 27ste keer richten we weer KWB overdag in. Een reeks van 18 opeen
volgende donderdagen waar een aantal ontspannende, boeiende en leerrijke
voormiddagen aan bod komen.
We starten de 6de november om 9 uur ’s morgens in de feestzaal van de Kring. Onze
eerste spreker is Kris Somers en hij komt dan uitleggen over het containerpark.
Vroeger gemeentelijk, heden is het eigendom van Limburg.net.
Al de andere sprekers worden in de agenda van de Leeft vermeld. De deelnemers
van vorig jaar krijgen in de maand oktober een uitgebreid programma in de bus.
Nieuwe deelnemers bekomen dit op hun eerste dag. Het volledig programma is
ook te vinden op onze website. www.kwbheusden.be
De prijs blijft 10 euro individueel en 15 voor een samenwonend koppel. Voor het
kerstfeest de film en de daguitstap is dit uiteraard niet voldoende en wordt er een
bijkomende bijdrage gevraagd.
Elk KWB lid is van harte welkom.

Fiets foto zoektocht.
De prijsuitreiking is vrijdag 10 oktober om 20 uur in de feestzaal van De Kring.
Iedereen is welkom.

Zaterdag 18 oktober 2014
Herfstwandeling in de Ardennen i.s.m Pasar
De herfstwandeling was ook dit jaar weer een schot in de roos. Binnen de korste
keren was de bus volzet. Onze excuses voor degenen die een beetje later wilden
inschrijven.

Week van de smaak, voorleesweek &
kinderkunstendag
Duurzame verbeelding
De Week van de Smaak is een cultureel evenement dat zoveel mogelijk
mensen wil samenbrengen rond smaak en eetcultuur. Van 13 tot 23
november 2014 gaan er in Vlaanderen meer dan 1000 grote en kleine acties
door. Ook de gemeente Heusden-Zolder doet mee.
Zondag 16 november kan je van 14 tot 18u in en rondom de bibliotheek
komen proeven van workshops, voorleesmomenten en proeverijen. Met
onder andere workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar en proeverijen voor
alle leeftijden. Alles te weten komen over honing en water, bieren van lokale
brouwers proeven, insectenhotels maken, knutselen en zoveel meer. Kortom
voor ieder wat wils.
zondag 16 november ’14 – 14 tot 18u – in en rond de bibliotheek
i.s.m. ondermeer de bibliotheek, kinderkrant de Crocodils, CC MUZE, de
Schilderswijk, Anker, Sint-Vincentius, KWB Heusden, …

FILMNAMIDDAG
MET

Dinsdag

PRESTIGIEUZE TOMBOLA
11 november om 15u30 uur

Koken voor dames: dringend inschrijven want we
starten nog deze maand
Na het succes van vorig jaar volgt een tweede reeks. Wegens een naar voor
geschoven les in oktober is het dringend inschrijven geblazen !!!!
Dinsdag 21 oktober, dinsdag 2 december, dinsdag 24
maart, woensdag 22 april.
Telkens keuken Kuipershof 19 uur.
Verzekering, keuken en lesuitleg: 24 euro
Meebrengen: Keukenschort, -mesje, -handdoek,
balpen.
We koken & smodderen in 5 groepjes van 3 personen.
Kosten van ingrediënten worden gedeeld.
Nu inschrijven of info bij Stefan Aerts 0474354321

Ook de mannen kunnen weer naar de kookles
We beginnen een maandje later dan de dames. Moeten we dit nog voorstellen?
Elk jaar zijn er een paar nieuwe jongens en ervaring leert dat die steeds vlot
opgenomen worden in de groep. Dus niet twijfelen en inschrijven maar. Opgelet, ook
hier is er zoals bij de dames een maximum aantal deelnemers.
– Uitleg is ook toepasselijk voor kookles bij de dames -

We koken
in de keuken
van het
Kuipershof
(ingang
zijstraatkant)
met 5
groepjes van 3
personen (aperitiefhapjes, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert). Elke les
doet een groepje iets anders. Elk jaar verwelkomen we gelukkig nieuwe gezichten
die worden gemengd met de anciens zodat het kookgebeuren vlot verloopt. Dit doen
we zo al 25 jaar.
Hoe verloopt zo’n avond?
19u00 start met uitleg recepten - 19u20 aan de slag - 20u00 aperitief en hapjes
…
Elk groepje maakt zijn gerecht klaar onder leiding van onze aangename meester
kokkin. Wie eerder klaar is zet de tafel
klaar, ruimt al een beetje op, helpt
anderen wanneer nodig, drinkt nog eens,
semmelt wat met de nieuwe vrienden.
Achteraf en tussendoor wordt er
opgeruimd en afgerekend: de extra drinks
(aan 1 of 2 euro) en we delen de

ingrediëntkosten. We laten de keuken netjes achter rond 22u00, soms al eens wat
later.
Verzekering, keuken en lesuitleg: 36 euro
Meebrengen: Keukenschort, -mesje, -handdoek, balpen.
Data: di 25 nov, di 9 dec, di 13 jan, di 17 maa, di 14 april, di 26 mei (feest)
Dus in mei koken we voor de partners (en onszelf ).
Overtuigd en goesting om te koken? Dan vliegensvlug inschrijven bij
Stefan Aerts 0474.35.43.21

De Hannepannes winnen voor de 2de keer de
Viking Kubb.

Op zondag 24 augustus ontvingen we 45 spelers voor ons tweede tornooi. Spelers
van vorig jaar maar ook gasten die nog nooit een stok vastgehouden hebben. Na wat
vrij oefenen en een woordje uitleg over het tornooireglement konden de 12 ploegen
beginnen. Ook de ‘eerstelingen’ konden goed mee, ook al eens geholpen door wat
beginnersgeluk.
Vijf rondes en een sandwichke verder speelden we nog een finaleronde en ook voor
de verdere plaatsen. Na een spannende finale trokken de Hannepannes ( Hanne
Thiels, Jonas Leyssens, An Deckers en Toon Gernaey) aan het langste eind (figuurlijk
dan).
Volgend jaar is al geregeld. Ook de Speelstraat XXL is dan besteld.
Dit zijn gezelschapsspellen in groot formaat. Ook dan is weer iedereen welkom.

Samenaankoop Appels en aardappels
In deze kwb Leeft vind je een bestelstrookje voor het bestellen van appels en
aardappels.
Voor de aardappelen kan je kiezen uit twee soorten en telkens per
10 of 25 kg.
Bintjes: Is een vastkokende aardappel en laat zich maandenlang perfect bewaren.
Kan perfect als frietaardappel gebruikt worden
Annabelle: Is een vastkokende lang ovale en
vroegrijpe aardappel met een donkergele kleur.
voor de bereiding van salades. Voor de appels kan
uit drie soorten en steeds per zes kilo. ( prijzen

Geschikt
je kiezen

zijn nog
richtprijzen , zie inschrijfstrookje) (leeggoed
niet
vergeten mee te brengen want de kistjes
moeten
terug naar de leverancier).
Jonagold: Heeft de uitstekende
smaakeigenschappen van de Jonathan gecombineerd met de goede
bewaareigenschappen van de Golden delicious. Kreeg de prijs van de gezondste
appel.
Jonagored: Is het broertje van de Jonagold en heeft eveneens een heel goed aroma.
De kleur is overwegend gestreept donkerrood en het formaat is vrij groot. Het
vruchtvlees van de Jonagored is stevig, geelwit en is zoetzuur van smaak. Hij is het
lekkerst als handappel.
Boskoop: is een stevige, zurige appel en heeft een droge, soms ruwe, schil. Het
klokhuis is klein en heeft weinig zaad. Omdat de appel zurig en stevig is, wordt hij
veel gebruikt voor producten die verhit worden. Bij gebak behoudt de appel zijn
smaak en structuur. Bij pasteurisatie blijft een typische appelsmaak beter behouden.
(bakappel)
Je kan je bestelbon samen met gepast geld tot zaterdag 18 oktober binnen brengen
bij:
Maris Jef Schootstraat 211
Beerten Romain Schaapsweg 97
Vanderaerden Frank Processieweg 27
Afhalen van de bestelde producten op zaterdag 26 oktober tussen 10u00 en 12u00
op de speelplaats van de lagere school aan de Brugstraat.

( de prijzen zijn richtprijzen, wegens de Russische beslommeringen en de late pluk kennen
we nog geen exacte prijzen)

Limburgse bierenwandeling
Zaterdag 8 november 2014

Beste bierenliefhebbers,
Dit jaar gaan we in de plaats van een trappist, een Limburgs bierke schenken.
Van zeven brouwerijen in Limburg gaan we de blonde, de donkere of de tripel versie
schenken. Maar net als vorig jaar, gaan wij degustatieglazen gebruiken van 15 cc. Dit doen
we om te voorkomen dat niet iedereen beschonken aankomt.
-Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 18.00 uur
- Duur wandeling: ± 3 uur
- Startplaats: O.L.V. Gilde, schaapsweg (achter frituur “Stefan en An”)
- Kostprijs: 9€
- Er zal dit jaar ook soep en hotdog zijn en dit aan democratische
prijzen.
- Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 1 november
Inschrijven kan bij:
Gilbert Jans, Garenstraat 36, 0472/42.09.59
Danny De Vuyst, Sint Jansstraat 8, 011/43.36.79
Alain Jans, Poorthoevestraat 1 bus 4, 0474/74.91.54, alain@kwbheusden.be

Inschrijfstrook Limburgse bierenwandeling
Zaterdag 8 november 2014
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………...
Emailadres:……………………………………………………

Prijs: 9 euro per deelnemer

Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 1 november

ONDERHOUD EN KUISEN VAN CENTRALE
VERWARMING
We organiseren opnieuw een samenaankoop onderhoud centrale verwarming.
Jeritherm kwam als beste uit de bus qua prijs en voorwaarden.







Kuisen gasketel en afstellen (€ 75)
Kuisen gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
Kuisen mazoutketel en afstellen (€ 75)
Kuisen mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
Kuisen schoorsteen (€ 60)
Keuren mazouttank (€48,40)
-PRIJZEN INCLUSIEF BTW
-BETALING GEBEURT BIJ “AFLEVERING”.

Gelieve bijgevoegd inschrijfstrookje te gebruiken. Indien je ingeschreven hebt zal
Jeritherm zelf contact opnemen, vergeet dus zeker niet je telefoonnummer te
vermelden. Je kan inschrijven van 1 tot 31 oktober.
Ledenactie KWB-Heusden:

Kuisen, afstellen gas- en mazoutbranders, kuisen van de schoorsteen en tankkeuring
O Kuisen Gasketel en afstellen (€ 75)
O Kuisen Gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
O Kuisen Mazoutketel en afstellen (€ 75)
O Kuisen Mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
O Kuisen Schoorsteen (€ 60)
O Keuren Mazouttank (€48,40)

-PRIJZEN INCLUSIEF BTW .
-BETALING GEBEURT BIJ “AFLEVERING”.
NAAM:……………………………………………………………………….
STRAAT:………………………………………………………..;NR:………
GEMEENTE:………………………………………………………………….
TEL:……………………………………………………………………………

INSCHRIJVEN VOOR 31 OKTOBER 2014 BIJ:
ROMAIN BEERTEN
SCHAAPSWEG 97
3550 HEUSDEN-ZOLDER
011 42 07 02
OF KWB BRIEVENBUS PAROCHIAAL CENTRUM
ER WORDT DOOR JERITHERM ZELF CONTACT OPGENOMEN

Je kwb-lidkaart is geld

waard

Winnaar maand oktober:

Fam. Jean Meykens, Hesdinstraat
Waardebon2 pers. Café Mange
vrijdag 28 november

FAMILIENIEUWS
Overlijdens





Hubert Kuppens, broer van Mieke Kuppens, Kruisvijverstraat, en tevens
schoonbroer van Louis Gielis, Exelgaarden, schoonbroer van Alex Vanzier,
Schreverland.
Pol Bosmans, Kerkenblookstraat
Paul , broer van Ludo Deleux, Koerselsebaan.
Willy Lens, schoonbroer van Leon Truyers, Koerselsebaan.ç

Gouden Huwelijk
 Jef Maris en Alice Vanhoudt, Schootstraat.
 Maurice Huybrechts en Mantels Irma, Koerselsebaan, zestig jaar getrouwd.
Huwelijk
Kristof Was, Singelstraat is getrouwd met Nele
Vandenbergh.
Geboorten




Renee, kleindochter van André Hermans, Geenrijt.

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

Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk dat men hem
gemakkelijkheidshalve veroordeelt.

Georges Vanacker
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 17 oktober bij :
Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831

