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Vrijdag 15 januari 2016, 20.00 uur! 
Schotse Whisky “tasting”-Avond, part VI:  
 
Beste Whisky-liefhebber, 
Al verschillende jaren zijn we gewoon dat Pros 
en Alan van de Diestse Whiskyclub ons alle 
mogelijke informatie over een whisky meedelen 
tijdens de voorgestelde degustaties. 
Deze keer gaan ze het over een geheel andere 
boeg gooien en gaan ze ons verrassen met … een blind tasting! 
Via een virtuele trip gaan ze ons meenemen naar het woeste Schotland. 
Aan de hand van tips, foto's van de verschillende streken, foto's van de 

distilleerderijen, en natuurlijk het 
proeven van de verschillende whisky's 
zullen we langzaam maar zeker te 
weten komen welke whisky we aan het 
degusteren zijn. 
Dus, zet al jullie zintuigen op scherp 

bij het proeven van de aangeboden whisky’s. 
Eén ding kunnen ze ons al verklappen, het zullen allemaal lekkere 
whisky’s zijn! 
 
Prijs voor deelname: € 23  voor leden, € 25  voor niet-leden. 
Inschrijven is mogelijk bij volgende personen: 
Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: klaus@kwbheusden.be  
Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludo@kwbheusden.be 
 
 
 
 

Slainthe! 
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Samenaankoop tuinproducten 2 januari 
In de volgende kwb-leeft ga je meer info en inschrijfmogelijkheden vinden 
voor deze samenaankoop appelen, aardappelen, tuinproducten, potgrond. 
Deze aankoop start vanaf 2 januari. 

Samenaankoop stookolie maandag 25 januari 2016 
Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd of via onze website 
www.kwbheusden.be 

KWB gezinsweekend september 2016 
 
Volgend jaar verblijven we in het Eifeler Hof in Ferschweiler. 
Wanneer : 16 - 17 - 18 september 2016, volpension voor €100 per 
persoon. 
Inschrijven : Voor 30 januari 2016 bij Jos Moons, Kruiskapelstraat 10 

Heusden-Zolder, mits betaling van een voorschot van 25 
Euro/persoon. 

 

Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar november:       
 

Fam. Dirk Schops, Kleuterweg 
 
Waardebon 3 pers. Café Manger  vrijdag 29 januari of 

Waardebon 1 persoon  Valentijnontbijt 14 februari 
 

Opgelet : verloren voorwerpen 
Tijdens de bierwandeling zijn in de gildezaal een paraplu en een zaklamp 
vergeten. Je kan deze verloren spullen terug bekomen bij : 

Jos Moons, Kruiskapelstraat 10  tel. 011 43 11 67 
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Programma kwb-overdag 
 december- januari 

 
 
03/12 “De Oever” 
De samenleving stelt veel en complexe 
verwachtingen aan ouders; kinderen en jongeren. 
Af en toe dreigt voor sommige gezinnen de 
leefsituatie uit de hand te lopen en heeft het gezin 
nood aan extra steun. De Oever is voor deze 
gezinnen een intensieve en tijdelijke 
ondersteuning. Ze zoeken samen met het kind, de jongere, het gezin en alle 
betrokkenen naar eigen krachten en mogelijkheden om de leefsituatie terug 
perspectief te geven. 
Zij begeleiden 154 kinderen en jongeren en de mensen die voor hen belangrijk 
zijn.. Ze kunnen thuisbegeleiding combineren met maatzorg vanuit hun 
gespecialiseerde afdelingen in Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk. 

Vandaag komt Jan Theuwen vertellen wat er in de oude jongenschiro-lokalen 
allemaal gebeurt. 

10/12 “Kerstfeest”  
Deze namiddagactiviteit gaat door in de vernieuwde zaal van “Ons Huis” in 
Berkenbos, aanvang 13.00u. Dezelfde  traiteur als vorig jaar nl. hoeve Gervan.  
Voor de ontspanning zullen de  “Four Kings” 
zorgen. Bezinning wordt verzorgd door Jos 
Janssen. 
17/12 “Petanque “ 
Het blijft een klassieker. Dit jaar spelen we  in 
“Olympia” De Veen Heusden. 
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07/01 “Borrelwandeling” 
Dit jaar door de vallei van de middenloop van de Mangelbeek richting Sluisbamd. 
Weer of geen weer, we gaan weer 
wandelen en onderweg eentje (of veel 
meer) drinken op de gezondheid van… 
 
 
 
 
 

14/01 “Boerderij Eksel” 
We gaan naar een ultra moderne familiaal landbouwbedrijf. Dit omvat een 5 à 
600 melkkoeien, een ultra modern melkinstallatie die normaal in werking is.   
Verder is er nog het kleinvee en ook alle landbouwwerktuigen. 
 
 

Inzameling van oude gsm’s laders, gsm’s 
en ander klein elektrisch materiaal. 

  
Van 18 januari tot 31 januari 2016 organiseert KWB een inzamelactie. 
  
Deze kleine elektrische toestellen kan je in de speciale box deponeren. 
Kleine elektrische toestellen: elektrische tandenborstels, scheerapparaten, 
Gps, babyfoons, laders enz… 
Deze box staat in de wachtzaal van de CM in de G.Gezellelaan 15 te 
Heusden. 
  
Ook kan je deze kleine afgedankte toestellen bij de bestuursleden van 
KWB in de brievenbus steken. 
 
 
 
 

-5- 
  



Kerststal in Heusden. 
Iedereen zal zich de mooie kerststal aan de kerk van vorig jaar nog wel 
herinneren. Deze kwb-realisatie zal dit jaar opnieuw herhaald worden. 

We doen langs deze weg een oproep om op vrijdag 11 december vanaf  

9 uur te komen helpen bij de opbouw van deze kerststal. 

Op zaterdag 12 december na 
de mis (ongeveer 18.30 uur) 
zal de inzegening plaatsvinden 
met een receptie. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

 

Opgelet : fraude bij homebanking 
Elke bank wordt tegenwoordig regelmatig geconfronteerd met spam. 

De cliënten moeten een aantal zaken in acht nemen : 

- Log nooit in via een link in een mail naar het thuisbankieren 
- De bank zal je nooit vragen om je paswoord of code door te geven 

hetzij via mail of via telefoon. 
- Let er op dat de mail die je ontvangt van je bank steeds begint met 

https. De “s” staat voor secure. 

Een goede raad van je bankier en je weet het : een verwittigd man is er 
twee waard. 
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Resultaat actie saneren stookolietanks 
10 deelnemers: 
2 leden van kwb Berkenbos 
1 lid van kwb Zolder 
1 lid van kwb Eversel 
6 leden van kwb Heusden 
5 deelnemers kozen voor firma Bollen en Peeters 
5 deelnemers kozen voor firma all-in tank service 
 

Samenaankoop witgoed 
Ter herinnering : december is de laatste maand voor de samenaankoop 
witgoed bij electro Schroeyen en electro Oyen 
 

GOED VOOR EEN GLIMLACH 
Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: "Volgens mij is 
de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet hem al voordat je de 
donder hoort." "Welnee," zegt de tweede, "het licht is sneller. Want als je 
de schakelaar indrukt brandt het licht direct." Zegt de derde: "Volgens mij 
is de diarree is het snelste. Want tijdens een wandeling in het bos voelde ik 
een rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed het 
licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek 
gescheten had!" 
 
Vraag: Er staan langs de weg wel eens bordjes met "Zachte berm" 
Waarom staan er nooit bordjes met "Harde berm"?                 Die krijgen 
ze daar niet in de grond. 
  
Er lopen 2 mannen op het strand. 
Zegt de een tegen de ander,lekker windje he. 
Zegt de ander zal ik er nog laten. 
 

De juf: "Zeven en zeven, wat krijg je dan Mariëtte?" 
Antwoord Mariette: "Heel fijn zand juf!" 
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FAMILIENIEUWS 
 
Overlijdens 

- Roger Verboven, schoonbroer van Raymond Claes, Sportalaan. 
 

 een  nieuw werkjaar in 
zicht 

Gelieve er aan te denken om het  lidgeld 2016 te betalen uiterlijk op 
7 december.  
Wie het formuliertje uit de vorige kwb-leeft niet meer terug vindt: 
 
BE04 3350 1638 1831                  25 euro 
KWB Heusden 
Noordberm 4     3550 Heusden-Zolder 
 

Naam: ………..………….……. Lidnr: ……  GSM: 
……………………….… 
 

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

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Positief blijven kost evenveel moeite als klagen, 
maar het brengt meer op. 
       Joël Roelands 
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 
vrijdag 11 december 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 
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Dag allemoal ! 
't Heusdens Volksteater es ne grop plezante mannen dei ieder joar in 
januaori en fibruaori ne volkse klugt bringen, een êgen plezant toneelstuk 
bè doa in zang, daas en e laaif orkest. Wjè bestun onnertussen bekans 50 
joar. Wjè spjèle alles in 't Heusdes dialect mer zelfs minsen oat de 
Vloanders zegge da ze oos e bitske verstun. Enfin, as ge ter mier van wult 
weten, dan modder zelf mer es kome kieke. Ge zet altet welkom int 
Kuipershof in Heusde.  
Vur de moment zen wjé druk bezig bé het repetere en inien te timmere van 
ôôs nief stuk dus wjé hopen och volgend joar in fibruaori zeker terug te 
zien!  

 
 Vrijdag 29 januari - 20h00 
 Zaterdag 30 januari - 20h00 
 Vrijdag 5 februari - 20h00 
 Zaterdag 6 februari - 20h00 
 Zondag 7 februari - 19h00 
 Woensdag 10 februari - 20h00 
 Vrijdag 12 februari - 20h00 
 Zaterdag 13 februari - 20h00 
 Dinsdag 16 februari - 20h00 
 Vrijdag 19 februari - 20h00 
 Zaterdag 20 februari - 20h00 
 Zondag 21 februari 
  

Op vrijdag 19 februari gaat kwb naar de revue kijken. Net als vorige 
edities hebben we dit jaar opnieuw 78 mooie plaatsen ter beschikking 
gekregen. Kaarten te bekomen bij Michel Truyers, Schootstraat 172 na de 
Kershappening van de revue op zondag 13 december. Opgelet!! Plaatsen 
bespreken is kaarten betalen!! Enkel dan ben je zeker dat je een zitje hebt.  

PRIJS IN VOORVERKOOP 8 EURO. 

 

"Ooch da nog!!" 


