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Bezoek op zaterdag 9 april aan KWB Stabroek 

en KWB Berendrecht-Zandvliet. 
 

 

Vertrek:  op het Bouwdewijnplein om 7 uur 30. 

 

Prijs: € 37 voor KWB leden, niet leden betalen € 40. 

 

09:00u Welkom en dagindeling  - koffie, thee en cake  in zaal                

De Rosmolen, Kerkendam 8 – Stabroek.   

 

10:15u Vertrek naar 

Berendrecht Schelde - Rijn 

kanaal. 

 

10.30u Algemeen overzicht 

van de haven aan de 

uitkijkheuvel  aan het 

Schelde - Rijn kanaal. 

 

12.00u Bezoek aan het 

sluizencomplex Berendrecht- en Zandvlietsluis. 
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13:00u Snelle hap in Lillo  picknick  met 2 belegde broodjes, een 

lekkere appel en een wafeltje. 

In taverne ’t Pleintje of in het 

Landhuis kan dan iets 

gedronken worden voor 

eigen rekening. 

 

14:15u Gegidst (2 gidsen) 

bezoek & film in het 

Poldermuseum Lillo.  

 

15:30u Verder op 

ontdekkingstocht door de haven en de sfeer opsnuiven van de 

havenactiviteiten richting Antwerpse ‘sinjoren’ stad. 

 

17:00u Avondmaal in de Rosmolen (soepje, uitgebreid koud buffet, 

dessertje met koffie en thee à volonté) (frisdrank en bieren bij de 

maaltijd zijn exclusief). 

 

+/-19:30u vertrek naar Heusden. 

 

Inschrijven bij Jos Moons: 0473 620 544 

 

Betaald is ingeschreven. 

 

Alleen de 49 eersten kunnen mee. 
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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      0479 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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Straat.net 2016 Zwerfvuilactie 
Straat.net 2016: grote opruim zwerfvuil in 
onze gemeente. Doe mee met kwb op 19 
maart!We verdelen ons in enkele teams en gaan 

om 9 uur op pad. Als afsluiter genieten we bij 

terugkomst nog van een drankje in het Themacafé. 

Schrijf vooraf in bij  

Alain Jans alain@kwbheusden.be    tel . 0474/74 91 54 

 

 

Programma kwb-overdag maart 2016 
03/03 “Onderwijsproblematiek in Limburg.” 

In april 2015 heeft Vera JANS, Vlaams volksvertegenwoordiger, in 

de commissie “Onderwijs” van het Vlaams Parlement,  gevraagd om 

een apart onderwijsplan voor Limburg op te stellen. 

Er is een probleem inzake onderwijs- en taalachterstand in het  

kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. 

Er is ook nood aan de modernisering van het middelbaar onderwijs. 

De combinatie van leren en werken moet duidelijk versterkt worden. 

De doorstroming naar het hoger onderwijs moet beter. 

En tenslotte : er dient verhinderd dat jongeren spijbelen en/of te vroeg 

de school verlaten zonder diploma. 

In aanwezigheid van Eddy Willems, algemeen directeur van het  

St-Franciscuscollege Heusden. 

 

10/03 “Daguitstap” 

 

17/03 “Feestelijke afsluiting” 

 

 

  

mailto:alain@kwbheusden.be
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SAMENAANKOOP TUINPRODUCTEN 

JANUARI 2016 
35 leden namen deel 

     

Bintjes 10 kg 7 Leden kochten 7 zakken 70 kg 

Bintjes 25 kg 8 Leden kochten 10 zakken 250 kg 

Annabelle 10 kg 3 Leden kochten 3 zakken 30 kg 

Annabelle 25 kg 4 Leden kochten 5 zakken 125 kg 

Wortelen 5 kg       0 kg 

Wortelen 10 kg 4 Leden kochten 4 zakken 40 kg 

Jonagold 6 kg 7 Leden kochten 7 zakken 42 kg 

Jonagored 6 kg 9 Leden kochten 13 zakken  78 kg 

Fimus 7-5-7 20 kg 5 Leden kochten 8 zakken 160 kg 

Blauwe korrel 25 kg 5 Leden kochten 5 zakken 125 kg 

Uni. Meststof  25 kg 3 Leden kochten 4 zakken 100 kg 

Kalk korrel 25 kg 13 Leden kochten 24 zakken 600 kg 

Potgrond 70 liter 30 Leden kochten 159 zakken 11.130 lit. 

Bodemverbeteraar 40 liter 1 Lid kocht 1 zak 40 liter 

Gazonmest 20 kg 6 Leden kochten 6 zakken 120 kg 

Koemest korrel 25 kg 6 Leden kochten 6 zakken  150 kg 

Antimos 250 m² 2 Leden kochten 3 dozen   

Antigroenaanslag 200 m² 2 Leden kochten 2 dozen   

Allesverdelger 1/2 liter 2 Leden kochten 2 dozen   
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105 de SAMENAANKOOP STOOKOLIE  

25 januari 2016 

PRIJS VAN DE DAG 

VANAF 2000 

LITER 0,3638  

MINDER 

DAN 2000  0,3901  

GECONTACTEERDE 

HANDELAARS      

Handelaar  Prijs    

      

 ARCO Beringen  Geen Prijs   011/454079 

      

KEUPERS Alken  Geen Prijs    

      

 COMFORT ENERGIE Hasselt  0,3139   011/231432 

      

TOTAL Prox fuel Houthalen  0,3141   011/573858 

      

HENDRIKX Zonhoven  0,3090   011/813416 

      

VAN RAAK Tessenderlo  0,3081 
 

             

014/655647 

       

105 de samenaankoop stookolie  (0,3281 verbeterde)  

      

184,500 liter  

144 

deelnemers    
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EEN INSECTEN/BIJEN-HOTEL BOUWEN 

MET KWB 
 

Het nut van solitaire bijen en wespen 
Als u over bijen en wespen hoort spreken, denkt u in de eerste plaats 

aan dieren die in kolonie bij elkaar leven.  Het meest bekend is de 

honingbij en de lastige, geelzwart gestreepte wesp die van uw 

limonade komt snoepen. 

Naast deze ‘sociale’ dieren zijn er bij ons meer dan 300 soorten 

‘solitaire’ bijen en wespen. 

Ze doen alles alleen: ze zorgen in hun eentje voor het nest en voor het 

nageslacht.  Daarom zullen deze solitaire bijen en wespen u ook nooit 

steken.  Zij hoeven geen kolonie te verdedigen. 

Solitaire bijen zijn zelfs betere bestuivers dan de honingbij, omdat ze 

vooral stuifmeel verzamelen en nectar bijna alleen gebruiken voor de 

eigen energievoorziening. 

Solitaire bijen zorgen voor 97% bestuiving. Uit studies blijkt dat één 

solitaire bij evenveel bloemen bestuift als 120 werksters van de 

honingbij samen. 

 

Waarom nestgelegenheid maken? 
De laatste dertig jaar slonk het aantal soorten wilde bijen en wespen 

fel.  

De verschraling van de natuur en het herbicidengebruik leidden tot 

een verarming van het voedselaanbod.  

Daarom is het nuttig om, net zoals u nestkastjes maakt voor vogels, 

een nestplaats voor solitaire bijen en wespen in de tuin te maken.315 

solitaire bijensoorten zijn er in ons land.  

Metselbijen, masker- en wolbijen, zandbijen, groefbijen, zijdebijen, 

behangersbijen enz. vijanden van die bijen, zijn sluipwespen, 

hoornaars, spinnen, libellen of zelfs vogels als boomklevers en bonte 
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spechten. Op deze manier komt er dus meer biodiversiteit in je tuin; 

meer dier- en plantensoorten komen er in terecht, en dat is een goede 

zaak. 

Zet je bijenhotel op een zonnige plaats waar de regen er niet zo goed 

aan kan, best niet té laag (omwille van mieren, katten en opspattend 

vocht). Zet het ook goed vast (laat het niet bengelen). 

 

Wil jij graag ook zo een bijenhotel in je tuin? Geen probleem, ze zijn 

reeds op vele plaatsen te koop. 

Beter is het om er zelf een te 

maken of laat je kind of 

kleinkind er een maken. Wij 

helpen ze er graag mee. 

 

Op woensdag 6 april 

organiseren we een 

knutselnamiddag, schrijf je 

kind of kleinkind (tussen 6 en 

12 jaar) in en geniet nadien 

van een mooi bijenhotel in je 

tuin. 

 

 

Gedachtenisviering 15 april 
 

Op vrijdag 15 april maken we weer even tijd om eens stil te staan bij 

onze overleden familieleden. Praktische info volgt later. 

 

 



-9- 
 

 

 



-10- 
 

GSM ACTIE 
 

 

Het ophalen van oude gsm’s en 

toebehoren was weer een groot succes. 

We verzamelden meer dan 45 kg 

waaronder 90 

gsm’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar maand maart 

Familie Robert Leyssens, Paardenweg 

 

Waardebon  : 1 persoon eetdag 8 mei 
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KWB VOORDEEL 
 

Wist je dat je met je kwb-lidkaart heel wat voordelen 

hebt? Zo krijg je bijvoorbeeld op vertoon van je lidkaart 

bij Lunch Garden 10% korting. Ook bij Primo krijg je 

10% korting op je aankopen. 

 

Je lidkaart is geld waard 

V oordelen 

 
Inktpatronen voor kwb 

Printen kost geld. Maar het kan een stuk 

goedkoper. Door je inktpatronen bij kwb te 

kopen bijvoorbeeld. Op de kwb-webshop kun je 

aan zeer scherpe prijzen gerecycleerde 

inktpatronen kopen. 

 tot 40 % goedkoper dan originele patronen 

 beter voor het milieu 

 cartridges bevatten meer inkt (meer printen!) 

http://www.inktpatronenvoorkwb.be/ 

 



-13- 
 

 

Goed voor een glimlach 
 

 Jantje: "Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een ezel 

noemen?" 

Meester: "Dat is zeer zeker een belediging!" 

Jantje: "Maar wat als ik 'Meneer' zeg tegen een ezel?" 

Meester: "Dat is geen belediging." 

Jantje: "OK, 'Meneer'!" 

 

 

 

 Een vrouw komt net uit de douche en gaat voor de spiegel staan. 

Ze bekijkt zich van kop tot teen en begint te klagen tegen haar 

man dat haar borsten te klein zijn. 

"Wel," zegt de man, "als je echt grotere borsten wilt, kun je de 

truuk met het toiletpapier proberen." 

"Toiletpapier?" vraagt ze verbaasd. 

"Ja, toiletpapier." zegt de man "Als je elke dag 30 seconden met 

toiletpapier tussen je borsten wrijft, dan zullen ze over een paar 

jaar gigantisch worden." 

"Toiletpapier? Paar jaar? Gigantisch?" zegt ze spottend, "Geloof 

je dat nu echt zelf?" 

"Wel," zegt de man zonder verpinken, "Aan uw gat heeft het 

blijkbaar wel gewerkt." 

 

 

Goed voor een glimlach 
 

 Een man van 85 is net opnieuw in het huwelijk gestapt met een 

veel jongere vrouw met kinderwens. Hij gaat op bezoek bij de 

dokter voor een controle van zijn sperma. 

Van de dokter krijgt de man een potje mee naar huis om daarna 

met een staal terug te komen. 



-14- 
 

De volgende dag echter komt hij opnieuw bij de dokter met een 

leeg potje. 

"Wat scheelt er?" vraagt de dokter. 

"Wel, dokter," zegt de man, "Het is me niet gelukt. Ik heb mijn 

vrouw gevraagd om te helpen maar het is haar ook niet gelukt. Ze 

heeft het met haar linkerhand geprobeerd, dan met haar 

rechterhand, dan met haar mond, dan met haar tanden, 

tevergeefs. 

We hebben het zelfs aan Caroline, het buurmeisje, gevraagd. 

Maar het wilde niet lukken." 

De dokter schrikt zich een ongeluk, en roept: "Wat?! Heb je zelfs 

aan je buurmeisje gevraagd om te helpen?!" 

"Ja," antwoordt de oude man, "we hebben alles geprobeerd maar 

dat verdomde potje krijgen we niet open..." 

 

 

 

 

 

Een kip 

 

Eerst was ik een ei 

Nu ben ik een kip 

Kip zijn vind ik mooier 

Er zit wel leven in een ei 

Maar toch is het wat dooier 

                                                                 (Toon Hermans) 

 

 

 

 

 

 

 

 



-15- 
 

 

Café manger vrijdag 11 maart 
 

 

Café manger is een 3 tal keren op vrijdag tussen 18 uur en 20 uur 

komen eten. 

Een lekkere verse hoofdschotel aan tafel opgediend voor € 4 per 

persoon. 

Je moet op vrijdag niet meer koken, afwassen en je keuken opruimen. 

Wie durft met € 4naar een frituur te gaan? 

Onze volgende café manger is op vrijdag 11 maart 2016 in het kleine 

feestzaaltje van de Kring in de G.G.Laan ingang langs de CM. 

Opgepast  enkel de eerste 90 ingeschrevenen kunnen komen eten. 

Je kan tel inschrijven bij Marc Bijloos 011 42 46 50 of mailen naar 

marc.bijloos@telenet.be betalen kan je de dag zelf. 

Inschrijven voor maandag 7 maart is wel noodzakelijk zodat onze 

koks hun aankopen tijdig kunnen plannen. 

Het menu: Indische gehaktballetjes met rijst en fruit. 

 

  

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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FAMILIENIEUWS 
 

Geboorten, 
 

- Vic, zoon van Ineke Bijloos en Ive Schepers, kleinzoon van Marc 

en Rosette Bijloos-Claes, Geenrijt, tevens achterkleinzoon van 

Amelie Claes.  

Nieuwe leden 

- Arnold Vinck, Veenderweg. 

- Rudi Vanheel, G.Gezellelaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ludo Engelen 0478-38.49.39 

 

CITAAT VAN DE MAAND 

 

’t Is voorjaar, ’t is lente, ik voel het aan mijn instrumenten 
          Anoniem 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 

op vrijdag 11 maart bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7  

tel. 0479/46.62.47  e-mail : j.aerts2@telenet.be 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:jan@kwbheusden.be

