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Beste KWBers
Nu we een jaartje een gezinsbeweging zijn kunnen we voor onze afdeling de balans opmaken.
Merken we het verschil met voorgaande jaren? Heeft onze afdeling een gedaantewisseling
ondergaan? Volgens mij niet. Dit laatste durf ik haast met een beetje fierheid zeggen. KWB Heusden
Centrum is ontegensprekelijk steeds een gezinsbeweging geweest, onze talrijke organisaties in het
verleden bevestigen dit. De jaarlijkse gezinsuitstappen en weekends, boottochten, de uitstapjes naar
het sportpaleis, KWB overdag, de fotozoektochten en ook onze Café Mangé avonden lokten niet
alleen de mannen maar waren steevast gebeurtenissen of activiteiten waar iedereen van het gezin
zijn gading kon vinden.
Toch is dit niet genoeg, al deze organisaties werden ingericht door mannen en hier zou best wat
verandering in mogen komen. Ik ben er van overtuigd dat er in onze parochie talrijke vrouwen en
jongeren zijn die mee willen beweging maken. Maar al te graag staan wij open voor nieuwe initiatieven
en zijn wij bereid om hand en spandiensten te leveren. Nieuwsgierig wordt er in menig KWB gezin
iedere maand uitgekeken naar ons ledenblad. Een artikeltje in de leeft geschreven door en voor
vrouwen zou een mooie aanzet kunnen zijn.
Onze ouders, wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen hebben als bevoorrechte aardbewoners de
technologische evolutie mogen meemaken. Iedere dag is er wel iets nieuws op de markt en genieten
we van jong tot oud van de technische wonderen die ons worden aangereikt. De dag van vandaag lijkt
het wel of de wereldeconomie zich aan het vergalopperen is. De huidige wereldwijde crisis zal zich
laten gevoelen in al de regionen. Mensen die hun baan verliezen, gezinnen die het plots met veel
minder moeten gaan doen. Ook de nakende klimaatsveranderingen zullen in 2009 meer en meer
aandacht opeisen en zal van iedereen inspanningen vergen. Meer dan ooit zal de Kristelijke
werknemersbeweging ijveren om leden hun voordeel te laten doen. Via samenaankopen en het
bedingen van fikse kortingen op allerlei vlak zullen wij trachten ons steentje bij te dragen. Met de hoop
dat de door ons geleverde inspanningen je een gevoel van samenhorigheid geven, wens ik iedereen
namens mijzelf en heel het bestuur veel KWB genot, een voorspoedig en een gezond 2009 toe.
Romain Beerten Voorzitter

Bierproefavond
Vrijdag 23 januari
20 uur De Kring
Deelnameprijs :
5 euro

Tijdens deze infoavond kan je 12 van de 23 Limburgse streekbieren proeven onder
begeleiding van een opgeleide lesgever.
We leren je ook hoe je een biertje op de juiste manier serveert.
Deelnemende brouwerijen
Brouwerij Martens, Brouwerij Kerkom, Brouwerij Sint-Jozef, Brouwerij Ter Dolen
Inschrijven kan via bijgevoegd inschrijfstrookje bij:
Jo Balette, Voortstraat 21 tel. 011/43.40.03
Romain Beerten, Schaapsweg 97 tel. 011/42.07.02
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Samenaankoop stookolie 15 december 2008
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 )

volgende samenaankoop : 25 mei 2009
Overzicht vorige samenaankoop 15 december 08
Hendrickx
€ 0,445
Verboven
€ 0,44 Vandeuren € 0,4189
Beckers
€ 0,4147
Korting
€ 0,0562
230.000 liter 192 deelnemers
Leverancier : Beckers

Samenaankoop appelen 21 februari
Zoals voorbije jaren doet KWB weer een samenaankoop van
appelen.
Je hebt de keuze tussen een kist van 8 kilo of een halve kist van 4
kilo.
Bestellen kan bij Ward Ceyssens,
Kerkenblook 15 of op telefoon nummer
011 42.83.99. Er mag een boodschap ingesproken worden.
De appelen kunnen afgehaald worden zaterdag
21 februari tijdens de samenaankoop potgrond.
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Samenaankoop potgrond
Zaterdag 21 februari
Al enkele jaren stellen we vast dat
belangstelling voor toch zeer
kwalitatieve potgrond afneemt.
Voornaamste reden: het aantal
“legume” telers daalt pijlsnel.
is er nog een “harde”, enthousiaste
tuin liefhebbers die blijven streven
steeds hogere kwaliteit van grond en

de

tuinders,
Gelukkig
kern van
naar
plant.

Daarom zetten we de actie potgrond ook dit jaar verder.
De samen aankoopprijzen hangen in sterke mate af van de hoeveelheid die we in één keer
kunnen bestellen en in één keer kunnen laten leveren.
De transport prijs tekent heel sterk de kostprijs.
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
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Tentoonstelling in CC Muze
Heusden-Zolder
Thema tentoonstelling :

Opwarming van de aarde
Uitgevoerd door de kunstkring van Heusden-Zolder “Hazet”.
Datum : van 7 februari t.e.m. 2 maart 2009
Openingsuren : zie uren van de Muze.
Jean Jacob
Voorzitter Hazet

KWB Overdag
Petanque
Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een petanque wedstrijd gehouden, met veel animatie
en spektakel.
We waren met 41 aanwezigen waarvan 34 spelers.
Ziehier de top tien van deze wedstrijd :
1. Tony Elsen
2. Marcel Vaes
3. Jaak Geerts
4. Alfons Ooms
5. Leopold Lemmens
6. Lisette Poorters
7. Leon Truyers
8. Vital Coels
9. Frans Truyers
10. Marcel Theunis
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- schoonzus van Jef Minten, Schaapsweg
- Jef Meynckens, Kapelstraat
- schoonbroer van Paula Frederix, Guide Gezellelaan.
Huwelijk
- Willy Wirix, Koerselsebaan

Geboorten
-

Lotte, kleindochter van Marie-Rose Leyssens, Kortstraat.
Sep, kleinzoon van Stefan Timmers, Schreverland

Nieuwe leden
-

Paul Bijloos, Toekomststraat
Snoks Luc, Schreverland 14

Revue 2009
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar aan groepstarief van 7 euro voor de voorstelling van
13 februari.
Info : Michel Truyers, Schootstraat 172 tel; 011/42.63.32

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
Uw belastingcontroleur wenst u toe dat u in het nieuwe jaar net zoveel verdient
als u het vorig jaar hebt opgegeven..
F.Jansen
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 16 januari bij
: Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95
0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be
reknr. Kwbheusden : 784-5716816-50
-6-

INSCHRIJFSTROOKJES
Potgrondformuliertje
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt hierbij : ........kuub, losse potgrond (zelf afhalen) of
………..zakken (70liter) potgrond
…………………..handtekening
------------------------------------------------------------------Jef Maris Schootstaat 211 tel. 011 571820

Samenaankoop appelen
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
Bestelt
…………… x 8 kg (kist)
……………. x 4 kg (halve kist)
Bier proeven
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….

Schrijft in met ….. personen voor de bierproefavond op vrijdag 23 januari

