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Een tocht als vluchteling 

Margriet Hermans deelt haar ervaringen met ons 

in cc Muze, donderdag 10 november  

 

Sommigen onder ons hebben afgelopen winter het tv-programma 

‘terug naar eigen land‘ gezien. Samen met Zuhal Demir, Bert 

Gabriëls, Veroniek Dewinter, Jean-Marie Dedecker, Ish Ait Hamou en 

programmamaker Martin Heylen legde Margriet Hermans de weg af 

die vluchtelingen naar Europa volgden. Het programma was zeker niet 

onbesproken omwille van de soms forse uitspraken.  

Na de reis lag Margriet Hermans letterlijk wakker van de opgedane 

ervaringen. Ze besloot er iets mee te doen en heeft dan ook een 

conference samengesteld. Eerst frist ze het geheugen van het publiek 

op met beelden van ‘terug naar eigen land’. Nadien komt haar relaas 

en probeert ze haar ervaringen en bevindingen met het publiek te 

delen. Op het eind confronteert ze de aanwezigen met straffe 

uitspraken, waar op gereageerd mag worden.    
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Een avond in echte kwb-traditie met een bekende dame die haar 

gevoelens en ervaringen met ons wil delen. Niet te missen.  

Donderdag 10 november 20.00 in ‘De Muze’.                                                                                                         

Prijs voor kwb-leden €6, voor niet-leden: €10  

Opgelet: tickets kunnen enkel besteld worden via 

www.kwb.be/onbegrensd.                                        

Wie hulp nodig heeft bij bestelling van 

plaatsen, kan terecht bij een van de 

bestuursleden. Wacht niet te lang, er zijn al 

heel wat stoelen bezet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kwb.be/onbegrensd
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75 jaar kwb 

Iemand die 75 geworden is, wordt al met respect aangekeken. Hij of 

zij wordt nog net niet oud genoemd. Inderdaad vandaag de dag zijn 

nogal 75 jarigen nog opmerkelijk kwiek. 

Onze kwb-afdeling viert volgend jaar 2017 haar 75° verjaardag. Van 

de pioniers is er niemand meer. Maar kwb houdt zich fit met telkens 

opnieuw vernieuwing en verjonging van bestuur en leden. Daarnaast 

probeert kwb op vele manieren en met allerlei activiteiten in te spelen 

op het huidige maatschappelijke leven.   

Vanaf eind maart 2017 tot eind juni zijn alle activiteiten in het kader 

van 75 jaar kwb. En om het feest breder uit te trekken, organiseren wij 

een reeks activiteiten samen met KVLV-Heusden. Zij vieren immers 

hun 100° verjaardag. Ook andere verenigingen doen hun duit in het 

zakje en organiseren activiteiten samen met of voor ons. Hou dus 

straks uw nieuwe kwb-kalender in het oog. Noteer alvast activiteiten 

die u of uw gezin boeien. En er volgt ook een verrassing voor elk lid 

van beide verenigingen. Maar meer verklappen wij nog niet. 

Ward C.   

Kwb geestig leuk 26 oktober 

  

Kom mee pompoenen snijden voor een supergriezelige 

Halloweentocht. We leren je een aantal technieken om van jouw 

pompoen de knapste te maken! 

Zie bijgevoegd inschrijfstrookje… 
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In november starten de kooklessen:  

nieuwe formule = thema-avond 

 

 
 

Dit jaar gaan we elke avond rond een ander thema koken of bakken in 

de keuken van het Kuipershof. 

Bijvoorbeeld verse sushi en andere Chinese Hongkongfui maken of 

Verse pasta en Italiaanse speciallekes. In de volgende Leeft ontdek je 

meer uitleg, want november is nog ver. Geen geduld of wil je er zeker 

bij zijn. 

 

Schrijf je nu al in bij Stefan Aerts 0474/35.43.21 voor de 5 lessen = 30 

euro 

 

De heren koken op dinsdag 19 uur. 8 nov, 6 dec, 10 jan, 7 maa en op  

25 april feest 

De dames koken op woensdag 19 uur. 9 nov, 7 dec, 11 jan, 8 maa en op 

12 april feest 
 

 

 

NIEUW   Dartsen op vrijdagavond. 
 

Nog eens een nieuwe kwb-activiteit. We gaan 

samen dartsen in de Gildezaal op de Voort. Op 

vrijdagavonden dat de zaal beschikbaar is 

willen we onze dartstalenten ontplooien. De 

eerste avond is gepland op vrijdag 23/09/2016 

en de volgende op 30/09 vanaf 19.30 uur.  

Meer info bij Alain Jans  0474/74.91.54  
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Antwerpse bierenwandeling 

Zaterdag 19 november 2016 

           

 
Beste bierenliefhebbers, 

Dit jaar gaan we de Antwerpse streekbieren degusteren.  

Van zeven brouwerijen in Antwerpen gaan we de blonde,  de donkere 

of de tripel versie schenken.  

Wegens het grote succes van de vorige bierenwandelingen zijn we dit 

jaar genoodzaakt om maar maximum 200 deelnemers te laten 

inschrijven.  

 Startuur wandeling: tussen 17.00 uur en 19.00 uur  

 Afstand wandeling: ± 5km 

 Startplaats: O.L.V. Gilde, Schaapsweg 81  

 Kostprijs: €12 (inkom + degustatieglas) 

 Er zal dit jaar hotdog geserveerd worden en dit aan 

democratische prijzen. 

 Fluojasje en zaklamp zeker meebrengen. 

 Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 12 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, alainkwb@gmail.com  

mailto:alainkwb@gmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0p4-A7Uc8LaoNM&tbnid=mLQnSPrrjnTKYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://home.tiscali.nl/beercollection/brouwerijen/Ned/nMeens.htm&ei=I6oMVJn9JsXRywOk4oGYBA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNGY22uF9g-nmhokR1na7XHHIbkhBw&ust=1410202521453034
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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 29 oktober zal de levering gebeuren. Inschrijven kan je 

door de briefjes binnen te brengen met het gepaste geld, ten laatste 

zaterdag 22 oktober.  

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. 
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Op 25 november organiseren we voor de eerste keer 

en gelijktijdig met de café manger een 

GEZELSCHAPSPELLENHOEK in de 

hobbyzaal. In samenwerking met een spellenclub 

en enkele profi’s kan je kennismaken met de 

nieuwste spellen die vandaag te koop zijn. EN JE MAG 

ZE ALLEMAAL SPELEN !!!  
 

 

 

 

 
 

Nu ziet het er nog leeg uit maar op vrijdag 11 november om 15u30 

vieren we onze 10de editie van KWB-filmnamiddag. Dit keer met 

hopelijk weer fantastische filmen. De extra tombolaprijzen zijn al 

voorzien. We zetten iedereen in de bloemetjes die deze 10 jaar kon 

mogelijk maken.  Datum vrijhouden !!!  
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Weet jij het nog ?? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel op vrijdag 4 november 2016 vanaf 19u30 gaat kwb u even helpen 

en je geheugen een beetje opfrissen over de wegcode met een verkeers 

quiz over  zowel de nieuwe verkeersregels als geldende 

verkeersregels van de wegcode aan de hand van foto’s genomen in 

Heusden-Zolder. Ook beginners zijn welkom. Dit alles onder leiding  

van een deskundige met 

ervaring. Dit gaat door in 

het feestzaaltje van De 

Kring. Inschrijven voor 28 

oktober 2016 bij Jans 

Alain  tel. 0474/749154 of    

alainkwb@gmail.com     

( max.50 personen)                              

met medewerking van 

Kwb lid Danny Goossens en Danny Wendelen, Commissaris van 

politie. 

Kwb leden inschrijven aan €2 per persoon en niet leden €3              
bij Jans Alain tel. 0474/749154 of mail alainkwb@gmail.com  
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Pitslampentocht Gezinsbond 31 oktober 
 
 

Dit doet allicht een lichtje branden bij sommigen onder ons... Waar 

was de tijd dat kwb dit organiseerde, lang geleden. 

De Gezinsbond neemt de draad terug op. 31 oktober organiseren zij 

een pitslampentocht, te vertrekken tussen 17.30 en 20.00 aan de 

schuttersgilde O.L.Vrouw in de Schaapsweg. (zie ook flyer bij deze 

kwb-leeft). 

Het wordt een kindvriendelijke tocht met opdrachten voor kinderen. 

kwb helpt ook een beetje, met de halloween-hoofden, enkele dagen 

terug gemaakt door kinderen (zie ander artikel in deze kwb-leeft). 

Bezorg uw (klein-)kinderen een boeiende avond. Voor de prijs moet je 

het zeker niet laten. Inschrijvingsgeld:  2,5 euro versnapering (wafel, 

choco of spinnensoep) inbegrepen. 

 
  

Comfort Heating 
Tweemaal per jaar, in mei en september, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

 Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 

 Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

 Website: www.comfortheating.be 

 Email: info@comfortheating.be 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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Fiets foto zoektocht. 
 

Prijsuitreiking is vrijdag 7 oktober, 20 uur in de kleine feestzaal van 

De Kring. 

Gelieve de ingevulde formulieren ten laatste op zaterdag 1 oktober 

binnen te brengen bij Klaus Neumann, Mispad 10 

 

 

Fotokijkdag wandelweekend 
 

Op zaterdag 5 november kan je om 19.00 uur terecht in de kleine 

feestzaal van de Kring voor de fotokijkdag van het voorbije 

wandelweekend.  Iedereen is welkom…. 
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OPRUIMEN STOOKOLIETANKS inschr. tot 31 oktober       
Beste kwb er, 

    

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 officiëel 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 voor het opvullen  

van het gat 100 euro 

Als de oorzaak voor het verwijderen van de tank betrekking heeft met de aanschaf van 

een nieuw verwarmingstoestel kan dit betekenen dat je een gunstiger btw tarief kan 

genieten. Bevraag je bij de gekozen firma 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

 schoonmoeder van Jos Moons, Kruiskapelstraat. 

 moeder van Marc Neuteleers, Rinkaersweg. 

Geboorten 

 Felix, kleinzoon van Luc Gernay, Garenstraat. 

 Joos, kleindochter van Marcel Eerdekens, Voortstraat. 

Gouden Bruiloft: 

 Leon Aerts & Yvonne Vanwetswinkel, Oudstrijderslaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 

Het maakt niet uit of het glas half vol is of half leeg, zolang ik het 

maar kan vullen. 
 inspire.nl 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

14 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 

mailto:jan@kwbheusden.be

