
FAMILIENIEUWS 
 

Nieuwe leden 

 

- Lieze Drees Jagersstraat  Hasselt  

- Reynders Henri De Vin Heusden-Zolder 

- Pluimers Carlo, Beringersteenweg 

 

Overlijden 

- Alice Jans, echtgenote Louis Vanhamel, Halbeek, tevens schoonzus 

Jef Vanhamel, Corbiestraat, schoonzus van Felix Vanhamel, 

Schansstraat. 

 

Diamanten bruiloft 

- Henri Vandebroek, Merelstraat 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer 

naar secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Het geluk ligt niet in de dingen zelf, maar in hoe je 

ze ziet en ervaart. 
       MC van der Bruggen 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op 

vrijdag 13 november 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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  9de       FILMNAMIDDAG       
Woensdag  11 november  om 15u45 

 

Omdat er 3 nieuwe toppers 

op het programma staan verwacht 

Ludo uitverkochte zalen. Op tijd 

komen dus. VOL = VOL.  

James Bond begint al om kwart 

vóór 4. 

De anderen om kwart na 4.  

 

KWB-prijs = 8 euro (film, 2 drinks, tombola). 
Kassa vanaf 15u30  

FILM én PRESTIGIEUZE TOMBOLA 

2015  na de film in de bar 
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Film 1   Een cryptisch bericht vanuit het verleden stuurt 
James Bond op een missie naar Mexico-Stad en uiteindelijk 
Rome, waar hij Lucia Sciarra ontmoet. Zij is de mooie 
weduwe van een beruchte crimineel. Bond infiltreert bij 
geheime ontmoetingen en ontdekt het bestaan van de 
duistere organisatie SPECTRE. In Londen zet Max Denbigh, 
het nieuwe hoofd van het Centre for National Security, 
vraagtekens bij Bonds acties en vraagt zich af wat nog het 
doel is van de MI6, geleid door M. In het geheim weet Bond 
Miss Moneypenny en Q. achter zich te krijgen en zij helpen 
in een onderzoek naar Madeleine Swann, de dochter van 

Bonds oude aartsvijand Mr. White, die mogelijk de sleutel is voor het ontrafelen 
van het web rond SPECTRE. Als een dochter van een huurmoordenaar snapt zij 
Bond als geen ander. Als Bond naar het hart van SPECTRE kruipt, leert hij de 
ijzingwekkende connectie kennen tussen zichzelf en de vijand die hij zoekt. Met 
Daniel Craig. 

Film 2    Het verhaal van de tweede FC 

De Kampioenen-film begint waar dat van 
DDT ooit eindigde: in de gevangenis, waar 
hij werd opgesloten voor belastingsfraude. 
Op dat moment zijn de Kampioenen volop 
bezig met de voorbereiding van hun 25-
jarig jubileum. Het belooft een groot feest 
te worden, maar daar zou met de 
terugkeer van DDT wel eens snel 
verandering in kunnen komen. 

Wanneer Xavier en Markske dan ook nog eens beslissen om oud trainer Oscar 
Crucke, die als monnik in een tempel in Thailand verblijft, in het geheim terug te 
halen voor het feest… gaan de poppen pas echt aan het dansen.  De hele 
televisiecast speelt mee. 

Film 3   Terwijl Sinterklaas zoals altijd met de stoomboot uit 

Spanje naar Antwerpen vaart, reist zijn trouwe knecht 
Ramon Iglesias met zijn paard over land om het dier van 
zeeziekte te sparen. Maar ze worden onderweg gevangen 
genomen door Tikkelotje, die het muzikale talent van Ramon 
in een nieuwe act wil gebruiken om zo haar slecht draaiende 
theatertje nieuw leven in te blazen. Professor Van den 
Uytleg en Conchita zetten hun postduiven in en ook Zwarte 
Piet schiet in actie om Ramon en het paard terug te vinden. 
De zoektocht loopt echter niet van een leien dakje en één 
voor één worden ze door de vastberaden Tikkelotje in de val 

gelokt en opgesloten. Er zit voor Sinterklaas niks anders op dan alleen op pad te 
gaan.  
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KWB Heusden organiseert hun  

3° lego namiddag 

In zaal Kuipershof G.Gezellelaan  inkom € 1 met 

tombola trekking om het  uur  

Op 20/12/2015 van 10u tot 18u  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

Winnaar november:       
 

Fam. Louis Lekens Paardenweg 

 

Waardebon 3 pers. Café Manger  vrijdag 29 januari of 

Waardebon 1 persoon  Valentijnontbijt 14 februari 
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Samenaankoop stookolie maandag 25 januari 2016 

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd of via onze website 

www.kwbheusden.be 

Samenaankoop witgoed 
In de vorige kwb-leeft kondigden we een samenaankoop witgoed aan. 

Bij de twee winkels Electro Schroeyen en Electro Oyen krijg je op vertoon 

van lidkaart een flinke korting op een hele reeks toestellen. 

Verschillende kwb-leden hebben reeds gebruik gemaakt van dit voordeel 

en we kunnen dus wel stellen dat deze samenaankoop loopt als een trein. 

De samenaankoop loopt nog tot het einde van 2015. 

 

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 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. 
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Zal hij erin slagen om zijn vrienden terug te vinden en te bevrijden?   Met o.a. 
Matteo Simoni, Evelien Bosmans, Pieter Embrechts, Tom Vandyck, Hugo 
Matthyssen 

 

 
 

Na de film niets dan gelukkige gezichten !!                          Alain, David & Stefan 
 

 

 een  nieuw werkjaar in 

zicht 
 

 

In deze Leeft vind je een overschrijfformulier om het lidgeld 2016 

te betalen. We beginnen dit jaar een maand later met deze karwei en hopen 

dat dit ook binnen enkele weken afgewerkt is. De lidkaarten worden op 15 

december gemaakt in KWB-Nationaal 

 (en dan vertrekken die op vakantie !)  Dus niet laten slingeren.  

Dit jaar hebben een recordaantal mensen meegedaan aan onze 

samenaankopen en ook meerdere activiteiten kenden een groot succes.  

Wie het formuliertje niet meer terug vindt: 

 

BE04 3350 1638 1831                  25 euro 

KWB Heusden 

Noordberm 4     3550 Heusden-Zolder 
 

Naam: ………..………….……. Lidnr: ……  GSM: 

……………………….… 
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Mannen / Vrouwen naar de 

kookles 
De telefoontjes van de afgelopen week bevestigen het: de kalender wordt 

aandachtig bekeken en er wordt al flink informatie over de volgende reeks 

kooklessen gevraagd. Ook dit jaar zijn er weer aparte kooklesreeksen voor 

man of vrouw. Nieuw dit jaar: dames laatste kookles = feest koken. Bij de 

mannen was dit altijd al. 

 

We koken in de keuken van het Kuipershof (ingang achterdeur 

keuken, langs lokaal van de revue, kant P.Vanmierlolaan,) 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?  

19.00 uur start met uitleg recepten – 19.20 aan de slag – 20.00 uur aperitief 

en hapjes… 

Elk groepje maakt zijn gerecht klaar onder leiding van onze aangename 

meesterkokkin. 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 delen we de 

ingrediëntkosten. We laten de keuken netjes achter rond 22.00 uur; soms al 

eens wat later.  
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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  

Afstand 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,  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 

 

Café Manger 27 november 
Op vrijdag 27 november kan je voor 4 euro weer gezellig komen tafelen. 

Menu :piccalilly kippenpotje ,e en lekker stoofpotje van kip en winterse 

groenten. 

Inschrijven op het gewone adres:  

Marc Bijloos Geenrijt 73   011/42.46.50 
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De wandelingen waren weer super uitgezocht, soms wa vettig en ook nat : 

7 bedjes 

De kwis die weer goe verzorgd was door Jos (en de juryleden) die was 

super.  We hebben onze andere leden beter leren kennen en oh ja, wij  

waren de slimsten (hi,hi).  Dus voor de kwis 8 bedjes.  (Oei dat gaat nie, 

dus 7 bedjes).  Ik spreek nu voor onze tafel van (8)) 

Ik hoop van de rest van de KWBers ook dus te samen 44 bedjes. 

De schnapps-branderij ook dikke duim : 7 bedjes. 

Nu gaan we stillekes opruimen en mooi inpakken voor het vertrek en dat 

doen we met de glimlach, zoals altijd.  Dus wij, de tafel van (8), hebben 

ons goed geamuseerd, dus nu huiswaarts, direct stoppen aan de kraam van 

Heusden kermis en dan zien we jullie terug op de fotodag van Rosita, die 

natuurlijk weer met liefde en geduld en misschien ook wel gevloek in 

mekaar wordt geknutseld. 

Dus KWB-ers tot dan. 

Ronny, Renilde, Greet, Rico, Marleen, Ria, Roger en ikke (Godelief). 

Ik dank U. 

 

Gin&Tonic tasting 
 1° Tasting  op vrijdag 4 december 2015 is volzet. 

 2° Tasting  op zaterdag 5 december. 

 Start: 20 uur 

 Adres: Feestzaaltje De Kring Guido Gezellelaan 13 Heusden. 

 Gin and Tonic tasting: degustatie 4 gins, 4 tonics, 1 gin and tonic. 

 Inschrijving €25 voor leden van KWB en €27 voor niet leden. 

 Inschrijven tot 26 november 2015. 

 Inschrijven en betalen bij: Romain Beerten Schaapsweg 97 Heusden 

0496 52.07.02 

 Marc Bijloos Geenrijt 73 Heusden 011/42.46.50 

  

Alleen de 20 eerste die ingeschreven en betaald hebben kunnen aan deze 

avond deelnemen. 

 Het zal niet alleen proeven zijn, maar ook krijgen we een uitleg aan de 

hand van beelden hoe gin en tonic gemaakt worden. 
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Verzekering, keuken en lesuitleg:  36 euro 

Meebrengen: Keukenschort, -mesje, -handdoek, stylo 

Data mannen : di 24 nov,  di 8 dec, di 19 jan, di 22 maa, di 12 april 

(feest) =30 euro 

Data vrouwen : woe 25 nov,  woe 9 dec, woe 20 jan, woe 17 feb, woe 16 

maa, woe 20 april (feest) =36 euro 

 

Dus in april koken we voor de partners (en onszelf ☺).  

Overtuigd en goesting om te koken? Dan vliegensvlug inschrijven bij 

Stefan Aerts 0474354321     stefan@kwbheusden.be 

 

Uitslag fiets foto zoektocht 
7 Bellinnkx Ludo Champert   

6 Elsen Martin Kanaalweg   

5 Beerten Igna  Schaapsweg  

4 Willems Jos  Schootstraat  

3 Elsen Roger G.Gezellelaan   

2 Mangelschots Joren Halhei   

1 Mentens Johan  Max Vanmelbeek   
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Sinterklaas  
 

 
 

Lieve (groot)ouders, 

Wij zouden graag een bezoekje willen brengen bij jullie thuis. 

 

Op zaterdag 28 november zijn we namelijk terug in Heusden-Zolder.  

Wij hebben dan allerlei lekkers meegenomen uit Spanje voor jullie 

(klein)kinderen. 

 

Indien jullie een bezoek wensen van onze Sint en zijn Pieten, gelieve dan 

het inschrijvingsformulier in te vullen. 

� David Van den Eeckhoud,   

0478/25.68.89 

david@kwbheusden.be 

� Ludo Engelen    

0478-38.49.39 

ludo@kwheusden.be 
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22 november fotokijkdag KWB gezins-

wandel-weekend  
Het verslag van ons weekendje in Biersdorf am See kunnen jullie elders in 

deze Leeft lezen, maar op zondag 22 november komen we nog eens samen 

en aan de hand van de foto's blikken wij nog eens terug op een mooi 

weekend. We verwachten jullie om 19 uur in De Kring.   

Weekendje in september, hotel Am 

Kornmarkt, Biersdorf am See 
Het was er mooi.  Mooie natuur, fijne wandelingen, soms was de keuze 

moeilijk (een wandeling of een bezoek aan de schnapps-branderij), dus we 

hebben serieus de knoop moeten doorhakken en hebben voor de schnapps 

gekozen (moeilijke keuze).   

We hebben toch weer veel gezien en meegemaakt, zoals in het bos daar 

waren wc's op stelten (goe voorzien van de boswachter).  Daar kon het wel 

eens ‘stront’ regenen.   

De wandeling rond het meer was zeer mooi en de verhalen die je hoorde 

van sommigen, met stijf, nat en da smeren.... 

Dus nu gaan we de bedjes geven die gaan van 0 tot en met 7 bedjes. 

Biersdorf am See : 7 bedjes 

Hotel : 5 bedjes 

Ontbijt : 3 bedjes 

Middagmaal : 4 bedjes (de groentenfantasie was niet goed, wij hadden (in 

ons hoofd) veel fantasie, zij nie !) 

Tussenmaaltijd was ongeveer dezelfde als het ontbijt : dus 3 bedjes. 

Sfeer van het personeel : 1 à 2 bedjes 

Sfeer van de bazin : 0 bedjes (ze probeerde soms wel, maar haar 

lachspieren waren verstijfd. Allée het vroomus kan er oog nie aan doen 

hè.) 

De tafelinrichting was ook niet denderend maar die eraan zaten waren 

super dus : 7 bedjes (voor oos hè). 

De muziek 's avonds kwam soms moeilijk op gang, mè als het opgang 

was... dus 7 bedjes. 
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Resultaat samenaankoop onderhoud 

verwarmingsketels en schoorstenen  

september 2015 
 

43 leden namen deel aan de samenaankoop 

            22 leden van kwb Heusden 

                13 leden van kwb Berkenbos 

                2 leden van kwb Boekt 

                3 leden van kwb Zolder 

                3 leden van kwb Eversel 

                0 leden van kwb Bolderberg 

  

Afstellen gasketel   3 leden 

Afstellen mazoutketel 30 leden 

Kuisen schoorsteen 21 leden 

Keuren mazouttank 14 leden 
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Programma KWB-overdag : november – december 

5 -11 Inschrijving + gevaarlijke plaatsen in Heusden 

12-11 Fietstocht 

19-11 Prostaatklachten 

26-11 Geneesmiddelen, vriend of vijand 

3-12 De Oever 

10-12 Kerstfeestje 

17-12 Petanque 

Programma KWB : november – december 

11-11 Filmnamiddag 

24-11 Kookles mannen   25-11  Kookles vrouwen 

22-11 Fotokijkdag gezinsweekend 

27-11 Café manger 

28-11  Sint op bezoek 

4-5-12 Gin tasting 

11-12 Bouw kerststal 

12-12 Inhuldiging Kerststal 

20-12 Legodag in Kuipershof 
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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 
 

Inschrijvingsformulier Sinterklaas 
 

Naam:………………..…………………………………………………… 

Adres:………………..…………………………………………………… 

Telefoon:…….…………………………………………………………… 

Gewenste uur dat wij langs komen: ………………………………………………………... 

Aantal 

kinderen(kleinkinderen):………………………………………………… 

Naam Kind 1:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 2:…………………………....Leeftijd……………….... 

Naam Kind 3:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 4:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 5:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 6:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 7:……………………………Leeftijd……………….... 

Naam Kind 8:……………………………Leeftijd……………….... 

 

Kleine bijdrage bedraagt 6 euro/kind 
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