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Abdijbierwandeling
Zaterdag 14 november 2015
Beste bierenliefhebbers,
Dit jaar hebben we gekozen om zeven heerlijke
(on)bekende
abdijbieren te serveren.
Van elke soort gaan wij de blonde en de donkere
versie
schenken.
Gelieve bij uw inschrijving: naam, voornaam,
adres en
telefoonnummer van elke wandelaar te
vermelden op
uw inschrijfstrook.
Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur
Duur wandeling: 5 km
Startplaats:O.L.V.Gilde,
Schaapsweg (achter frituur “Stefan en An”)
Kostprijs: € 9
Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden en dit aan maatschappelijke prijzen.
Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 9 november
Betaald is ingeschreven
Inschrijven kan bij:
Gilbert Jans,
Danny De Vuyst,
Alain Jans,

Garenstraat 36,
Sint Jansstraat 8,
Poorthoevestraat 1 bus 4,

0472/42.09.59
011/43.36.79
0474/74.91.54

Inschrijfstrook Abdijbierwandeling
Zaterdag 14 november 2015
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………...
Emailadres:……………………………………………………
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………...
Emailadres:……………………………………………………
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………...
Emailadres:……………………………………………………
Prijs: 9 euro per deelnemer

Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 9 november

Fiets foto zoektocht.
Er kan nog gezocht worden tot eind september en de prijsuitreiking is vrijdag 9
oktober.
Gelieve de ingevulde formulieren ten laatste op donderdag 1 oktober binnen te
brengen bij Klaus Neumann, Mispad 10
Dit jaar hebben we voor extra prijzen gezorgd die zeker aanmoedigen om de
zoektocht mee te doen. Nog veel zoekgenot.

Sint op bezoek
Op zaterdag 28 november kan je de Sint weer op bezoek krijgen.
Noteer nu al deze datum.
Meer info volgt in de leeft van november.

Gin proefavond 5 december
Op zaterdag 5 december organiseren we een eerste gin-proefavond.
Noteer nu al in je agenda, meer info volgt.

Gsm Actie
Ook dit werkjaar organiseert kwb opnieuw haar grote gsm-actie vanaf 18 tot en met
31 januari 2016.

Gooi dus je oude gsm niet weg. Recycleren is de boodschap. In januari laten we
weten waar je terecht kan met je oude gsm.

Café Manger 27 november
Op vrijdag 27 november kan je voor 4 euro weer gezellig komen tafelen.
Het menu en inschrijvingen volgen in de leeft van november.

SAMENAANKOOP AARDAPPELEN, APPELS en
WORTELEN
Voor de aardappelen zal er keuze zijn tussen bintjes en anabelle (leverancier
Coengrachts uit Riemst). Voor de appelen kan je kiezen uit drie soorten: Jonagold,
Jonagored en Boskoop (leverancier Vanvinckenroye uit Tongeren).
Ook zullen er wortelen aangeboden worden.
Op zaterdag 31 oktober zal de levering gebeuren. Inschrijven kan je door de briefjes
binnen te brengen met het gepaste geld, ten laatste zaterdag 24 oktober. De adressen
waar je ze moet binnen brengen zullen net als de richtprijzen in de “kwb Leeft” van
oktober staan.
Doordat de oogst dan volop bezig is, is het moeilijk om prijzen op voorhand te kennen.
Daarom hanteren we richtprijzen die nog iets kunnen wijzigen. Deze prijzen zullen
dan tijdens het inschrijven recht gezet worden.
De afhaling zal gebeuren op de speelplaats van de lagere school in de Brugstraat.
Onze tweede en meer uitgebreide samenaankoop zal in januari doorgaan. Inschrijven
tot 23 januari, levering en afhalen op zaterdag 6 februari.

Programma oktober november 2015
9-10-2015
10-10-2015
17-10-2015
21-10-2015
29-10-2015
30-10-2015

Prijsuitreiking foto-fiets-zoektocht.
Komen proeven hapjestocht.
Herfstwandeling ism Pasar.
Laatste dag inschrijving (aard)appelen en wortelen.
Infoavond verbeterde stookolie.
Laatste dag samenaankoop pellets + opruimen
stookolietanks.
31-10-2015 Afhalen (aard)appelen en wortelen.
5-11-2015 Start + inschrijving KWB –overdag Gevaarlijke plaatsen in
Heusden
11-11-2015 Filmnamiddag Roxy
14-11-2015 Abdijbierwandeling
19-11-2015 KWB-overdag : prostaatklachten
22-11-2015 Fotokijkdag gezinsweekend
26-11-2015 KWB-overdag : geneesmiddelen vriend of vijand
27-11-2015 Café manger
28-11-2015 De Sint op bezoek

9de

FILMNAMIDDAG

Woensdag 1

1 november om 16 uur

Wordt begin november verwacht en daar gaan we op mikken: o.a. Ay
Ramon Vlaamse Sinterklaasfilm naar een verhaal van Hugo Matthysen
én F.C.
De Kampioenen 2: Jubilee Générale; DDT gaat brokken maken !! De Safety First
film komt helaas pas op 18 december uit … meer nieuws in de volgende Leeft

OPRUIMEN STOOKOLIETANKS
Ieder jaar in oktober geven we onze leden de kans om aan een voordelige prijs
hun stookolietank te laten opvullen of verwijderen.
In het verleden was het steeds de firma Bollen Peeters uit Lommel die ons
de beste prijs bezorgde en voor ons de samenaankoop verzorgde.
Dit jaar hebben we ook een gunstig aanbod gekregen van de firma All-in tank
service uit Geel.

Het blijkt echter dat beide firma's zeer competitief zijn. De ene is beterkoop
in het opvullen, de andere is dan weer beterkoop in het verwijderen.
Daarom willen wij u zelf de firma laten kiezen die voor u het best geschikt is.
Kies in het inschrijvingsstrookje hieronder wat voor u van toepassing is en
bezorg het terug aan ons. Nadien krijg je een officieel inschrijvingsformulier
van de gekozen tankgrootte en firma.
OPGELET:
Voor wie nog slib en stookolie in zijn tank heeft zitten kost het meer per
extra liter vanaf:
Bollen Peeters:
meer dan 300 liter = €/0,25 liter
excl btw
All-in tank service:
meer dan 600 liter = €/0,12 liter excl
btw

Voor extra onvoorziene werken vragen beide firma's 45€/manuur
Bij het verwijderen van de tank vragen beide firma's voor het leveren van grond en het
opvullen van het gat 100 euro.

Info-avond verbeterde stookolie
De firma Comfort Energie stelt voor om onze leden opnieuw te informeren over
verbeterde stookolie. Betere verbranding, minder roet, pompen en sproeikoppen die
langer meegaan zijn maar enkele van de vele voordelen die volgens de firma
bekomen worden bij gebruik van verbeterde stookolie. Comfort Energie wil daarom
ook een info-avond organiseren in De Kring op donderdag 29 oktober (19u00). Wij
rekenen er op dat vermelde voordelen van verbeterde brandstof uitvoerig zullen
besproken worden.
Het bestuur van kwb Heusden wil toch
benadrukken dat we geen speciale band hebben
met de firma Comfort Energie. Bij iedere
leverancier kan verbeterde stookolie bekomen
worden. En wij blijven het principe huldigen: wie
ons de beste prijs geeft, mag leveren.
Allen vriendelijk uitgenodigd op de infoavond in
oktober.

FAMILIENIEUWS
Overlijden
- Roza Vogels, moeder van Hilaire Willems, tevens zus van Jef
Vogels, Kortstraat, schoonzus van Narda Baerts, Processieweg
Huwelijk
- David Van den Eeckhoudt, Halveld.
- Katrien Balette, dochter van Patrick Balette, Voortstraat.
Nieuw leden
- Tim Francis, Max Vanmelbeek 18
- Michael Vasic, Jeugdlaan 142

kwb-lidkaart is geld
-

waard

- Winnaars juli – augustus -september:
-

Fam. Jo Sijben, Geenrijt
Waardebon 3 pers. Café Manger
vrijdag 27 november of vrijdag 29 januari 2016

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

Onwetendheid staat korter bij de waarheid dan het
vooroordeel.

Denis Diderot
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 16 oktober bij :
Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : j.aerts2@telenet.be
reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831

