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“ELFDE” NACHT DER ZOEKERS !!!!!
Vrijdag 13 maart 2009 vanaf 19 uur
Vertrek en aankomst Beringerheide huisnr.26 !
“Wat is dit eigenlijk?” horen we dikwijls zeggen.
Dit is een
avondwandeling van ongeveer 3 uur, die zal plaatsvinden op Beringerheide, zoals ze in
Heusden zeggen. Je moet je weg zoeken door allerlei opdrachten uit te voeren. Bij aankomst
krijg je nog een hapje en een drankje.
Je zoekt wat vrienden, buren, familieleden, K.W.B.’ers, …
bij elkaar en je bent er klaar voor.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde…
Voor een democratisch prijsje van € 4,50
( KWB-lid) en € 5 (niet-KWB-lid) heb je een prachtige
avondwandeling met veel plezier beleefd. En een klein
versnaperingetje achteraf is ook in de prijs inbegrepen.
Inschrijven kan bij :
Marc Bijloos, Geenrijt 73 tel : 011/42.46.50
Ivan Claes, Savoerenweg 3 tel : 11/43.13.43
Liefst dadelijk betalen bij inschrijving (voorkomt
misverstanden) !!!
Je kan inschrijven tot woensdag 4 maart !!!!!
Dus : NU INSCHRIJVEN !!!!!!!!!!! NU INSCHRIJVEN !!!!!

-1-

SAMENAANKOOP
LUIERS &
VERZORGINGSPRODUCTEN

Met deze samenaankoop willen we jonge gezinnen in KWB een mooi ledenvoordeel
aanbieden.
Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van gezinnen met jonge
kinderen. We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken:
wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van
Galenco.
Door mee te doen met deze samenaankoop kan je voor één kind tot 100 euro per jaar besparen
op de luiers.
Meer info volgt in de volgende raak of op www.kwb.be
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Samenaankoop appelen 21 februari
Zoals voorbije jaren doet KWB weer een samenaankoop van appelen.
Je hebt de keuze tussen een kist van
8 kilo ( 4 euro) of een halve kist
van 4 kilo. (2 euro)
Bestellen kan bij Ward Ceyssens,
Kerkenblook 15 of op telefoon nummer
011 42.83.99. of GSM 0478 514 588
De appelen kunnen afgehaald worden zaterdag
21 februari tussen 8 uur en 12 uur bij Bloemen Maris , Schootstraat

Samenaankoop potgrond
Zaterdag 21 februari
Al enkele jaren stellen we vast dat de
belangstelling
voor toch zeer kwalitatieve potgrond afneemt.
Voornaamste
reden: het aantal tuinders, “legume” telers daalt
pijlsnel.
Gelukkig is er nog een “harde”, enthousiaste
kern van tuin
liefhebbers die blijven streven naar steeds
hogere kwaliteit
van grond en plant.
Met een tijdige voorinschrijving kan er aan
optimale
voorwaarden besteld worden.
Daarom, als je belangstelling hebt schrijf zo
vlug mogelijk
in bij
Jef Maris Schootstraat 211
tel : 011/57.18.20
De prijs schommelt, naargelang de totale bestelgrootte:
-voor losse potgrond: 62,50 euro/ kuub
-opgezakte potgrond (70liter): +/- 5,50 euro
De potgrond kan afgehaald worden zaterdag
21 februari tussen 8 uur en 12 uur bij Bloemen Maris , Schootstraat
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Verslag KWB-overdag. Najaar 2008.
06-11-‘08 Israël : Bedevaart en politiek. Door Ward Ceyssens.
Een boeiende uiteenzetting over een niet zo eenvoudige problematiek. Aangenaam gebracht
als reisverslag met veel dia’s en echte belevenissen.
13-11-’08 : Afvalbeleid in Limburg. Door Danny Wille van
Ovam.
Een uiteenzetting over iets wat wij dagelijks produceren, en véél
meer dan we ons realiseren. Maar waar we ons niet bewust van
zijn is, waar men op termijn duur met die afvalberg moet blijven.
20-11-’08 : Bezoek aan Koffiebranderij “Java” in Rotselaar.
Het was een serieuze afstand om naartoe te gaan en eigenlijk krijg je van het hele
proces van koffie branden maar weinig te zien. Binnen in de machine kan je niet
kijken en langs buiten geeft het een onvoldoende beeld.

27-11-’08 : Bezoek aan J.L.G. in Maasmechelen.
Diegenen die niet meegegaan zijn hebben iets gemist. Het is knap om zien
hoe hijstoestellen en kranen worden gemaakt en de ontvangst was zeer
goed. We hadden tijd te kort op deze goed gevulde voormiddag.
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03-12-’08 : Islam anders bekeken. Door Koçak Bahattin.
Een uiteenzetting over de diepe wortels van de islam die dezelfde zijn als van het Christelijke
geloof en die pas vanaf de profeet Mohamed een eigen weg gegaan zijn. Dus heel het oude
testament en tot 600 na Christus was dit één en dezelfde godsdienst waar Abraham, Isaak en
Jacob op dezelfde manier voorkomen. Het is knap om te horen hoe er vanuit goedmenende
Moslims een even grote afkeer is tegen terrorisme en geweld. Ik denk dat de katholieken in
de loop der eeuwen ook heel veel gemoord en gebrand hebben, in naam van de Godsdienst.
Denk maar aan de Kruistochten en de heksenverbrandingen in onze streken. Terroristische
aanslagen in naam van de “heilige oorlog” zijn het werk van enkelingen en hebben in essentie
niets met Allah en de islam te maken. Het wordt zowel in de koran als in de bijbel verboden.
De kerngedachte van de uiteenzetting was “ongekend is onbemind” en dit werkt heel veel
misverstanden in de hand.
11-12-08 : Petanque in “De Berk”
Een aangename voormiddag met een gezonde competitiegeest. Op zo een wedstrijd loop je
heel wat kilometers en dorst dat je dan krijgt, dorst !! Je houdt het niet voor mogelijk. Er
waren er die een uur na de wedstrijd nog altijd dorst hadden. De
vrouwen hebben het dit jaar laten afweten, want waar vorig jaar
Mathilde de eerste prijs wegkaapte moest Lisette dit jaar vijf mannen
laten voorgaan.
18-12-08 : Kerstfeest.
We hebben goed gegeten en goed gedronken, en daarvoor danken we
Jef Minten en Louis Reymen. Het was een gezellige namiddag
overgoten met een sausje van de kerstsfeer. De orgelist en de
accordeonist vormden al vlug een duo en met de dansende vingers van
de muzikanten kwamen ook de benen los. Liedjes als “Ik sta op wacht”
en “Ik heb eerbied voor die grijze haren” deden heel de zaal meezingen
(en meedansen). Het begon zowaar op een “aa-knoken-fuif” te lijken en daarom werd achteraf
gesuggereerd om het kerstfeest volgend jaar maar “Kerstball” te heten.
Het verslag van het “voorjaar 2009” met als inzet de borrelwandeling op 8 januari verschijnt
in een later nummer.
Wigo
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Feestival social,
Dag van KWB in Antwerpen
21 mei 2009
21 mei, Hemelvaartdag, feesten we met heel de KWB (en de andere deeltakken van ACW) in
Antwerpen.
Op deze groots opgezette Rerum Novarum viering worden meer dan 20.000 vrijwilligers
verwacht uit onze beweging, samen met hun familie. Dit mag je niet missen! Op tal van
straten en pleinen zullen er optredens zijn alsook kinderanimatie, straattheater, … Of verkies
je een (gratis) wandeling met gids doorheen één van Antwerpens multiculturele wijken?
Weet dat we de Zoo uitzonderlijk openstellen aan € 5per persoon (max.
€ 15 per gezin, kinderen <3 jaar gratis). Hiervoor dien je in te schrijven. Dit kan vanaf 2
maart. Je doet dit best zelf, dus niet via onze afdeling. Wees er tijdig bij: beperkte plaatsen.
Onze afdeling zal afspraken maken voor het vervoer. We schrijven in als groep en dan kunnen
we met trein of bus voor slechts 5€ per persoon veilig heen en terug reizen! Meer info volgt!
Dus: noteer 21 mei vandaag al in je agenda. We maken er een gezinsuitstap van met
heel onze KWB- ploeg!
Inschrijven voor de Zoo + meer info over deze spetterende dag: www.socialezekerheid.net

Tentoonstelling in CC Muze
Heusden-Zolder
Thema tentoonstelling :

Opwarming van de aarde
Uitgevoerd door de kunstkring van Heusden-Zolder “Hazet”.
Datum ( rechtzetting vorige leeft): van 15 februari t.e.m. 8 maart 2009
Openingsuren : van 14 tot 20 uur.
Jean Jacob
Voorzitter Hazet
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Café mangé op vrijdag 27 februari in het feestzaaltje van de Kring.
Menu : vispotje met puree
Café mangé is na een drukke werkweek op vrijdag gaan eten tussen 18 en 20 uur. Het is geen
vier gangen menu maar een gewone maaltijd die helemaal niet duur is Voor € 2,5 krijg je een
maaltijd. We hebben de prijs met een € 0,5 laten zakken. Maar de drank is niet meer
inbegrepen.
KWB wil hier niets aan verdienen maar investeren in gezellig samen zijn en sociaal contact .
Op voorhand inschrijven is echt wel nodig de plaatsen zijn immers beperkt tot +/- 50.
Inschrijven tot dinsdag 24 februari.
De maaltijden worden klaargemaakt door leden van de KWB
die graag eens koken voor een grotere groep.
Inschrijven op het gewone adres:
Marc Bijloos Geenrijt 73
011/42.46.50

Samenaankoop stookolie 23 februari 2009
Je kan inschrijven voor de volgende samenaankoop
op maandag 23 februari 2009
INSCHRIJVEN KAN:
Brievenbus KWB in hal Parochiaal centrum G.Gezellelaan 15 ( tot 22 feb ) of bij Beerten
Romain Schaapsweg 97 ( tot 23 feb )
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- .vader van Tonny Leten, Schootstraat
- vader van Alex Vanzier, Schreverland
- broer van Willy Eerdekens, Noordberm
Gouden bruiloft
- Jef Reynders, Schootstraat
Geboorte
-

Liz, kleindochter van Danny Goossens, Kruiskapelstraaat

Nieuw lid
-

Guido Celis, Halveld

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris
Pieter Goyens 011-25.55.52 of bezoek onze website
www.kwbheusden.be
CITAAT VAN DE MAAND
Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het
leven te begrijpen en humor om het te verdragen.
C.Fisas
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 19 februari
bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50
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