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organiseert haar kermisbarbecue

zat 27 juni 2015 vanaf 17 uur

Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16

De BBQ is weer een mooie afsluiter van het voorbije KWB-werkjaar.

We moeten onze barbecue niet meer voorstellen. Al vele

jaren organiseren we deze gezonde hap op de zaterdag van Sint-Jan Kermis.
Vroeger deden we dit aan de Kapelstraat. Sinds enkele jaren is de speelplaats van De
Brug ons actieterrein. En we zijn hier heel gelukkig. We hebben voldoende plaats en
een mooie beschutte overkapping.
We hebben –laat ons zeggen- ons vast cliënteel: leden en vrienden die onze
barbecue weten te appreciëren.
-1Toch wil ik hier een oproep doen aan al de anderen die samen met ons het werkjaar
willen afsluiten. Natuurlijk aan onze leden, maar ook aan al de andere parochianen,
vrienden en familie. Ik denk bijvoorbeeld ook aan onze mazoutbestel-vrienden voor
wie we steeds de beste prijs bedongen hebben, mannen van kwb-overdag… Ook aan
al die andere verenigingen die het afgelopen jaar op ons konden rekenen (mankracht
en logistiek).
De prijzen zijn niet gestegen en nog steeds aan de lage kant. Eerlijkheidshalve
moeten we toe geven dat rond deze periode fruit en groenten belachelijk goedkoop
zijn en we voor 5 euro een uitgebreide saladbar kunnen aanbieden (natuurlijk ook
dankzij onze vrijwilligers)

De varkenssaté is vervangen door een heerlijke souvlaki !!
Ook weer enkele nieuwigheden op onze saladbar !!
-

Op de inschrijvingskaart moet je invullen met hoeveel personen je
komt.
Je ontvangt dan het aantal (lege) borden
voor
de saladbar.
Je kiest ook nog je stuk(ken) vlees

Alléén saladbar gaat niet. Dus, het aantal stukken vlees moet minstens het aantal
ingeschreven personen zijn.
Ingevulde kaart afgeven vóór 21 juni:

Stefan Aerts, Noordberm 4
011-431254
Danny Reynders, Merelstraat 46
011-427235
Jan Aerts, M Van Melbeekstraat 7
011-431095
Extra kaarten vind je bij deze drie gezinnen of bij enkele winkels.

Fiets foto zoektocht 2015.
We hebben dezelfde zoekformule als de vorige jaren. Er worden twee reeksen foto’s
verdeeld over 4 bladeren.
Alle foto’s van deel 1 staan in juiste volgorde vanaf het startpunt en al deze foto’s
zijn aan de rechterzijde of frontaal van het parcours te vinden.
Dus foto 1 is de eerste plaats waar moet gezocht worden, foto 2 de volgende enz…
Bij de meeste vindplaatsen van deel 1 hoort er een andere foto van deel 2.
De foto’s van deel 2 staan echter niet in volgorde. Op een afstand van maximum
30m in vogelvlucht van de positie op straat (d.w.z de plaats vanwaar de foto van deel
1 genomen is) moet je een foto van deel 2 zien. Mogelijk moet je hiervoor een beetje
terug rijden of wat verder. Als er een zijstraat is kan zelfs daar nog iets te vinden
zijn, of ergens achter of opzij… bv van een kapelletje.
De foto’s van reeks 2 zijn niet altijd van op straat zichtbaar. Privé domein wordt
echter niet betreden!
Op 3 zoekplaatsen is er echter geen 2de foto te vinden. Het grote voordeel van deze
formule bestaat erin dat je niet meer verplicht bent om de hele ronde opnieuw te
doen. Heb je bv foto G (van deel 1) niet gevonden dan begin je gewoon opnieuw
vanaf de plaats van foto F tot je aan foto H bent gearriveerd. Daar tussen moet foto
G te vinden zijn. Natuurlijk dien je nog alle foto’s van deel 2 te vinden.
Mogelijk nadeel hierbij: je zal al eens meer van je fiets af moeten om te zoeken.
Er wordt dit jaar ook gezorgd voor een extra prijzenpot……

Foto-wandel-zoektocht
De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 14 juni
om 17 uur in het feestzaaltje van De Kring.

Taxi voor bewoner van het Weyerke.
In het Weyerke is men op zoek naar iemand die één maal om de twee maanden als
chauffeur met een busje van ’t Weyerke (B-rijbewijs) zou willen rijden met een
bewoner (die in het nursingtehuis woont in Zolder) naar zijn bejaarde ouders in het
Leuvense.
Bijv. rond 11 uur afzetten en daar rond 15 uur terug oppikken bij de familie en naar
Zolder brengen.
Het is misschien ook leuk om dit als koppel te doen.
Heb je interesse neem dan contact op met Linda Roosen in het Weyerke.
Email directiesecretariaat@wey.stijn.be

Vacature
Mijn naam is Dimitri Leemans. Ik heb een fysieke en motorische beperking. Door
mijn fysieke beperking heb ik eveneens communicatieproblemen, desalniettemin
kan ik me toch goed verstaanbaar maken.
Ik woon in ADL-cluster in Heusden-Zolder. Ik ben als vrijwilliger werkzaam in
activiteitenboerderij De Akkerboom. Daarnaast ontwerp ik ook boerderijmaquettes.
Ik werk voornamelijk met miniatuursteentjes en kleine materialen. Deze werkwijze
vraagt natuurlijk om specifieke en secure handelingen. Doordat ik een fysieke en
motorische beperking heb, is het vaak moeilijk om dit zelfstandig te doen.
Ik zoek een vrijwilliger om samen met mij aan deze boerderijmaquettes te
werken. Ben je een sociaal en spontaan iemand, heb je wat tijd en vooral
veel zin om mij een handje te helpen ?
Dan is deze vacature beslist iets voor jou !
Neem gerust eens contact met mij op…
Maarten Carmens 011/85.84.62
maarten.carmans@fokus-op-emancipatie.be

FAMILIENIEUWS
Overlijden
- Schoonmoeder van Emiel Beylemans, Nicolaistraat.
Geboorte
- Gwen, dochter van Rob Bijloos en Stefanie Didden, Koersel, tevens
kleindochter van Jean Didden, Knaepenstraat en Marc Bijloos, Geenrijt.

Je kwb-lidkaart is geld

waard

Winnaar maand juni:
Fam. Rudi Claes Voortstraat
Waardebon 1 persoon Kermisbbq

Startdag KWB provinciaal zondag 31 mei
De provinciale startdag in Houthalen-Oost start om 13.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, een echte aanrader.

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39

CITAAT VAN DE MAAND
o

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan
krijgen.
Mahatma Gandhi

Bruggen
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 12 juni 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

