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Wandel-fotozoektocht van
1 maart tot 31 mei 2009
Vanaf 1 maart kan er weer gestart worden met wandel-fotozoektocht.
Het is een wandeling voor jong en oud.
Formulieren zijn te verkrijgen bij :
Truyers Michel – Schootstraat 172 3550 Heusden-Zolder
Cafe “De Kring” – G. Gezellelaan 3550 Heusden-Zolder.

Deelnameprijs € 2,50 en
per 10 deelnemers is er een mooie prijs
voorzien.
Deelnameformulieren terug binnen brengen voor 1 juni
2009.
Prijsuitreiking : zaterdag 26 juni om
20 uur in de Kring
Veel zoek- en wandelplezier.
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ELFDE NACHT DER
ZOEKERS
Vrijdag 13 maart 2009 Start 19 – 20 uur
Vertrek en aankomst Beringerheide huisnr.26 !
Bij het ter perse gaan van deze editie was het definitieve plan van deze zoektocht
nog niet klaar.
Mag ook niet want jullie moeten de stukjes zelf puzzelen.
Zorg voor aangepaste kleding en een zaklamp zodat je de
opdrachten kan ontdekken en uitvoeren.
Bij aankomst (nà de zoektocht) word je beloond met een warme
hap van onze ervaren koks van de KWB.
Het wordt iets Chinees met stokjes° uit zo van die kartonnekes.
Oei, nu is het thema van deze nacht al bijna verraden …
Trommel familie, vrienden, buren op (gien klèn jüng).
Inschrijven tot 4 maart :
Marc Bijloos, Geenrijt 73 tel : 011/42.46.50
Ivan Claes, Savoerenweg 3 tel : 11/43.13.43
€ 4,50( KWB-lid) en € 5 (niet-KWB-lid) voor de themawandeling en
de lekkere hap.
° Ook vork verkrijgbaar.
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Wie wordt de beste KWB- gamer van 2009?
Ontdek en beleef PLAYSTATION 2 in groep op woe 15 en/of don 16 april om
19u00 (tot 21u30) in de Hobbyzaal van de Kring voor pubers en/of ouders. Bij
inschrijven dag aanduiden. Deelname € 2
Ploegjes van 4 personen strijden om deze titel. De ploegen worden na inschrijving gemixt
(leeftijd, spelervaring …).
Doel: Playstation spellen ontdekken – spelen in ploeg – elkaar motiveren
Alle spellen zijn in het Nederlands, spelers spelen op hun niveau tegen elkaar, telkens een
bondige uitleg, iedereen speelt met elke console
We plaatsen minstens 4 spelconsoles met telkens een andere toepassing o.a.:
 Buzz—Jungleparty: behendigheidsspelletjes: wie is het snelste met de buzz-knop of weet de
andere een loer te draaien?

 Eye-toy : wie is sportief en weet van aanpakken: keepen, dunken, nagels inkloppen …

 Wie is de beste Buzz-kwisser: algemene kennis, TV, sport , muziek …
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Figuurtheater : Koning Edilbert de laatste
KWB Eversel nodigt uit op :
Zaterdag 4 april om 20.00 uur in St. Baaf.
Prijs 3 euro
Vlinder & C° speelt een moderne, grappige, voor een breed publiek toegankelijke
figurentheatervoorstelling met life muziek.
Het verhaal gaat over een uitgebluste koning in een land zonder zekerheden…
De sociale zekerheid lijkt je een ver-van-mijn-bed-show ?
Een ingewikkeld, saai en moeilijk te begrijpen systeem ?
Misschien. Maar wat zouden we zonder zijn ?
Op volgend adres kan je een filmpje vinden over deze voorstelling.
http://www.vlinders.be/nl/video_edilbert_.html
Kaarten in voorverkoop (2 euro) zijn te bestellen bij Armand Baerts 011 425296 of
armandbaerts@skynet.be

Kaarten KRC Genk
Voetballiefhebbers : aandacht !!
We hebben 50 kaarten ter beschikking aan 6 euro.
Het betreft hier kaarten voor de wedstrijd Genkweekend van 4 april.
De juiste dag en het uur wordt ons later
Je kan nu al kaarten reserveren bij :
Jo Balette, Voortstraat 21 - 011/43.40.03
Romain Beerten, Schaapsweg 97 – 011/42.07.02
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Westerlo in het
meegedeeld.

Met de kids naar de kinderboerderij
op woensdag 15 april
We verzamelen om 9u30 op het Boudewijnplein
Dan vertrekken we met de auto naar de
kinderboerderij.
Op het programma staat een
rondleiding met om 12 uur vrij picknick.
KWB trakteert op ijs !!
Nog even bijpraten en vrij rondhossen.
Om 15 uur vertrekken we terug naar het verre Heusden.

Info en inschrijven bij David
Eeckie73@telenet.be
011740776 Bergstraat 36

KWB herdenkt …
Ieder jaar komt er nieuw leven bij. Ieder jaar sterven ook mensen die ons dierbaar zijn.
Op een eigentijdse KWB-manier willen we hen gedenken.
Wij vieren dit in de witte bouw van de zusters. Graag nodigen we alle KWB-ers met hun
familie uit. In het bijzonder zij die het afgelopen jaar een naast familielid verloren hebben.
Na de viering is er gelegenheid voor een tas koffie of een glaasje.
Vrijdag 3 april komen we om 19 uur samen in de witte zaal van de zusters Ursulinen.
Brugstraat 14.
Ingang is de grote groene poort aan de rechterkant – kerkkant – van het klooster. Volg daar de
KWB-pijlen.
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Samenaankoop Telenet-producten
Omdat onze infoavond in december een succes was en de actie met de shakes verlengd is tot
eind april 2009, hebben we terug contact opgenomen met Raf.
Immers, het voordeel van een infoavond is dat naast een uitgebreide uitleg er ook ruim tijd is
om vragen te stellen. Er is ook plaats voor kritische opmerkingen.
De info gaat over:
- Internet
- Televisie
- Telefoon
- GSM
Tarieven, snelheid internet, (interactieve) digitale televisie, zelf installeren, telefoon , gsm, …
Omdat Raf intussen ook contact opgenomen heeft met andere afdelingen van de KWB in
Heusden-Zolder hebben we afgesproken dat ook wij uitgenodigd worden op hun
informatieavond en nog steeds van dezelfde extra kortingen (tot 45 euro) kunnen genieten.
Meer nog, INDI-recorder-gebruikers krijgen tot eind april nog een extra korting van 96 euro.
De datum en plaats van de infoavond zal op de website kwbheusden.be en op de KWB-zuilen
(Schootstraat, Geenrijt, Schaapsweg) vermeld
worden.
De info-avond wordt gegeven door Raf Coomans
van Eurosys
Heusden.
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SAMENAANKOOP
LUIERS &
VERZORGINGSPRODUCTEN
Alleen voor KWB-leden

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 + folder met bestelformulier op www.kwb.be
Bestellingen kunnen tot 13 maart ingestoken worden in de brievenbussen van de mazoutactie
(de Kring en bij Romain)
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Eetdag 10 mei (Moederdag)
=
KWB-eetdag
We bieden weer 3 menu’s aan en een kindermenu.
Meer info in de volgende leeft.

Bezoek KWB Luik 16 mei
Dit jaar gaan we op bezoek naar Luik. Wij kennen deze stad van de zware industrie en van het
verwaarloosde stadscentrum. Maar dat was vroeger. Hoe zou het er nu aan toe gaan?
Vrienden van een Waalse KWB-afdeling kijken door hun bril naar de stad. Zij leiden ons met
plezier een dag door Luik en omgeving.
En wees ervan overtuigd: het zal toch weer eens even net iets anders worden!
Meer info: volgende KWB leeft. A propos: vertaling is voorzien.

Grote actie tegen zwerfvuil
Zwerfvuil is een bron van heel wat ergernis : het opruimen kost veel geld en vraagt veel tijd,
inzet van mensen én middelen. En geef toe, het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder
allerlei rotzooi op de grond!
De afvalintercommunale Limburg.net organiseert samen met het gemeentebestuur van
Heusden-Zolder en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een grote
zwerfvuilactie. En ook onze KWB-afdeling wil een duidelijk signaal geven en komt op voor
een schone straat en een nette buurt.
Per opgeruimde kilometer ontvangt onze afdeling een vergoeding van € 15. Verzekering,
vuilniszakken, veiligheidshandschoenen en fluovestjes worden voorzien. Dus, laten we samen
de handen uit de mouwen steken!
De grote actiedag is voorzien op zaterdag 21 maart 2009.
Gezamenlijke afspraak om 9:00 aan het Koning Boudewijnplein (Beursplein) te Heusden.
Laat Heusden-Zolder blinken en doe mee met deze zwerfvuilactie.
Meer informatie over de opruimactie vind je op http://www.indevuilbak.be
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Oproep vanuit de SintVincentiusvereniging
van Heusden-Zolder…
Wij leven in een rijke gemeente… maar niet iedereen deelt in die rijkdom !!! Ook niet iedereen kan
geholpen worden door onze officiële instanties !!!
Erger nog… er komen nog meer armen bij in Heusden-Zolder…
Daarom… mogen wij onze ogen niet sluiten voor onze omgeving…
Voor deze 150 gezinnen moeten wij vandaag iets doen !!!
Zoals… voedselpakketten, tweedehandskleding en dito materiaal, door klusjes op te knappen en
tegelijkertijd de zelfredzaamheid te vergroten, zodat kansarmen weer een plaats kunnen innemen in
onze maatschappij…
Wil ook jij ons helpen ??? – dat kan…
° - Breng uw tweedehandskleding, uw afgedankte schoenen, handtassen, huisgerief, toestellen
allerhande… naar de lokalen van onze vereniging.
De Koepel – Sint-Lutgardisstraat 87 in Heusden (vlakbij GB)
Openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 12 uur.
°- Geef een permanente opdracht aan uw bank van 3 euro of meer per maand op rekening 0012758363-50 en U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.
Voor ons betekent dit heel veel… reeds 200 mensen doen dit en bezorgen ons een vast inkomen
om voedsel bij te kopen voor de kansarmen.
ZEKER DOEN !
°- Heel onze werking wordt gedragen door een 70-tal vrijwilligers… maar er kan nog altijd eentje
bij… voor info, bel Jef (011/42 42 59) of Mieke (011/57 15 62) of Pitjoe (011/57 35 87) of bij ieder
die je kent uit onze vereniging! Wij kijken naar je uit!
Genegen groeten!
Aan gans de KWB van harte dank voor de € 1.000 steun in 2008!
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FAMILIENIEUWS
Overlijdens
- zoon van Julien Liberloo, Dijkstraat
- broer van Roger Elsen, Poorthoeve en Martin Elsen, Kanaalweg
- broer van Vandebroek Raymond, Garenstraat en schoonvader van Lode Was,
Voortstraat.
- zuster van Romain Beerten, Gemeentewinning.

Geboorten
-

Ruben, kleinzoon van Raymond Gijbels, Schootstraat.
Lars, kleinzoon van Robert Leyssens, Paardenweg.
Kaat, kleindochter van Stefan Timmers, Schreverland.
Minne, kleindochter van Martin Boelanders, Mispad.

Nieuwe leden
-

Wladislaw Malinowski, Savoerenweg

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

Als de neerdwarrelende sneeuwvlokken vormen op het
veld een helderwit tapijt, is het zeer moeilijk om nog gras
te vinden voor de aldaar verblijvende geit.
Ludo
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 20 maart 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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Inschrijven voor Kinderboerderij 15 april 9u30
1Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………
Telefoon en email: …………………………………………………………………………..
2Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………
Telefoon en email: …………………………………………………………………………..
3Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………Leeftijd:…………
Telefoon en email: …………………………………………………………………………..
4Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………
Telefoon en email: …………………………………………………………………………..

Inschrijven bij
Info en inschrijven bij David Van Den Eeckhoudt Bergstraat 36
Eeckie73@telenet.be
011740776 Bergstraat 36
Vóór 5 april a.u.b.

Nacht der zoekers
Naam………………………………..
Adres………………………nr…..tel.:……………….
e-mail …………………………………………………………………
Schrijft in met …… personen
voor de nacht der zoekers op 13 maart
---------------------------------------------------------------------------------------Inschrijven voor KWB-GAME AVOND 15 april 19u00
1Naam en adres: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………
Spelervaring: niks – beginner – normaal – nerd (schrappen wat niet past)
Telefoon en email:
………………………………………………………………………………
2Naam en adres: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………….
Leeftijd:…………
Spelervaring: niks – beginner – normaal – nerd (schrappen wat niet past)
Telefoon en email:
………………………………………………………………………………
3Naam en adres: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………
Leeftijd:…………
Spelervaring: niks – beginner – normaal – nerd (schrappen wat niet past)
Telefoon en email:
………………………………………………………………………………
Inschrijven bij Stefan
Noordberm 4
011-431254
stefan.aerts@scarlet.be
2 euro/persoon
Vóór 5 april a.u.b.

