maandblad
kwb heusden-centrum

leeft
Jaargang 35 nr.1 September 2009
http://www.kwbheusden.be

15.00
15.10
15.20
15.45
18.00

uur
uur
uur
uur
uur

Inschrijving in Kuipershof vanaf 14 uur
Kleuters , 1° en 2° leerjaar
3° en 4° leerjaar
jogging 2,3 km
Stratenloop 4,6 en 9,2 km
Prijsuitreiking in Kuipershof
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Nieuwe gezichten in het dagelijks bestuur
Reeds geruime tijd waren we op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe
penningmeester.
Bij ons, KWB Heusden, is het de gewoonte dat indien iemand zich engageert voor een
bestuursfunctie hij dat doet voor een periode van vier of maximum acht jaar.
Acht jaar is ook de tijd dat Alex Vanzier onze penningmeester was, hij nam indertijd de
fakkel over van Jos Moons, net als bij zijn voorganger hebben we gedurende acht jaar steeds
te pas en te onpas beroep kunnen doen op een plichtsbewuste penningmeester. Bedankt Alex
voor al de tijd die je in onze vereniging hebt gestopt. Natuurlijk verdwijnt Alex niet zomaar
van het toneel maar blijft hij achter de schermen verder werken aan de uitbouw van onze
vereniging.
1 September is de start van het nieuwe KWB werkjaar, vanaf dan zal Johan Ceyssens op zijn
beurt officieel de fakkel overnemen van Alex. Johan, een kloeke vijftiger uit de Schootstraat
heeft al enkele vergaderingen meegemaakt en is ondertussen ingewijd en vertrouwd geraakt
met het reilen en zeilen van ons dagelijks bestuur. Welkom Johan wij hopen dat het voor jou
een boeiende en fijne ervaring wordt.
Ook het mandaat van secretaris moest opnieuw worden ingevuld. Vier jaar geleden nam
Pieter Goyens het secretariaat over van Wim Truyers. Toen was Pieter volledig nieuw bij de
KWB, toch wist hij vier jaar lang zijn taak vanaf de eerste dag zeer nauwgezet uit te voeren.
Pieter is een bezige bij, en koos ondertussen voor de uitbouw van zijn nieuwe hobby namelijk
radio maken, wij wensen hem hier dan ook het allerbeste mee. Toch hopen we hem nog
regelmatig tegen het lijf te lopen op een van onze activiteiten. Bedankt Pieter voor de
toewijding waarmee je steeds het secretariaat hebt beheerd.
Net als Johan Ceyssens start ook onze nieuwe secretaris bij aanvang van het nieuwe werkjaar.
Wij verwelkomen Ludo Engelen, want hij gaat deze toch vrij complexe taak ter harte nemen.
Ludo woont in het Mispad is 53 jaar, gehuwd met Hedwig Claes en papa van twee zonen,
Maarten en Valentijn. Ook Ludo draait al een paar maanden mee met het dagelijks bestuur en
is er volledig klaar voor. Ludo, ook voor jou wensen we dat je een boeiende en aangename
tijd tegemoet gaat.
Namens het voltallig dagelijks bestuur,
Romain Beerten
Voorzitter

Opfrisavond van de wegcode
Ken je de wegcode na verschillende jaren met de auto te hebben gereden
zo goed niet meer ? Wel dan krijg je de kans om alles eens terug
op te frissen.
Op dinsdag 27 oktober 2009 organiseren we een avond en geven uitleg
over de vernieuwde wegcode; wat moet, wat mag en wat mag niet in het verkeer.
Je zal versteld staan wat je niet meer weet en je bent zeker niet alleen.
Heb je vragen:schrijf ze op, breng ze mee en onze spreker zal ze zeker met plezier
beantwoorden. Hij weet er alles over.
Dit en nog veel meer op dinsdag 27 oktober 2009 om 19.30 uur in de feestzaal van De Kring.
We hopen op een goede opkomst.
Tot dan.
Inlichtingen:Jos Moons
Tel. 011/431167

Samenaankoop stookolie 21 sept. 2009
Volgende samenaankoop : maandag 21 september.
Je kan inschrijven met bijgevoegd inschrijfformulier.
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Echte mannen in de keuken.
Ook dit najaar organiseren we een 6 avonden-durende kookcursus.
In 4 groepjes van 3 mannen toveren we een aperitief, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en
dessert uit onze mouw.
We maken een tocht door enkele Europese landen en kijken wat vader de man daar op tafel
zet en 1 avond koken we met de kruidenmixen van Wereldsolidariteit.
- 20 euro voor verzekering en cursus. Betalen is ingeschreven !!!
-

Voorbereiden, koken, smikkelen en opruimen

-

Om 19 uur in de keuken van het Kuipershof

-

Op dinsdag 10, 17, 24 november en 1, 8 en 15 december 2009

-

Op 15 december koken we voor onze partners

-

Inschrijven en verdere info bij Stefan Aerts, Noordberm 4,
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011-43.12.54

Fietsfotozoektocht
We hebben dit jaar een beetje pech met onze fietszoektocht.
Er zijn namelijk 2 foto's in het 1ste gedeelte niet meer terug te vinden of te
herkennen.
Bij het eerste puntje (nr 1) moesten er normaal 6 foto's zijn, daar is foto K volledig
afgebroken;
en in het laatste puntje (nr. 6) zijn er normaal 4 foto's te zoeken en hier is bij foto J
de paal en een rode buis verdwenen.
Dus bij punt 1 slechts 5 te zoeken
En bij punt 6 slechts 3 te zoeken.
Oplossingen binnen brengen voor
30 september !!!

Lidgeld 2010
Volgende maand is het weer tijd om het lidgeld te betalen.
Wij hopen dat jullie dit op tijd gaan doen.
Het lidgeld bedraagt € 25,00.
In deze prijs zit een verzekering inbegrepen.
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Heusden in de Wereldkerk

Eetdag
t.v.v. onze missionarissen
en ontwikkelingshelpers

in 't Kuipershof
OP ZONDAG 4 OKTOBER
vanaf 11.30 uur
Welkom

