
 

AGENDA 

APRIL 

05-04-2015 : Paasontbijt 

11-04-2015 : Vissen 

16-04-2015 : Slank je energiefactuur af 

19-04-2015 : E-tapastocht 

MEI 

02-05-2015 : BBQ 

09-05-2015 : Te voet naar Scherpenheuvel 

30-05-2015 : Stadsbezoek Hasselt 

 

 

 

E-Tapastocht 19/4 

BBQ cursus 2/5 

VISSEN 11/4 

 

Op 11 april gaan we met onze KWB forelletjes vangen. 

Die dag vertrekken we om 08u 00 met onze volledige vissersuitrusting naar de 

Watermolen in Bocholt-Reppel. 

Daar hebben we met onze KWB-afdeling vijver nr. 5 afgehuurd. 

Voor slechts €25 kan je genieten van een hele dag visplezier. 

Inschrijven bij Rykers Rudi, Bovenstraat 44 (011 43 32 41) voor 5 april 2015 

Let op:  Inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag. 

Ook degene die een tijdje geleden laten weten hebben interesse te hebben in 

deze activiteit moeten zich nog inschrijven. Elkeen die ingeschreven heeft, 

krijgt nog tijdig, verdere info toegestuurd over deze activiteit.                    

Hengels kunnen ter plaatse gehuurd worden. 

Je kan verdere info en het visreglement van de Watermolen vinden 

op:  http://www.de-watermolen.com/Nederlands/Nederlands.htm                  

Zet de pan maar klaar! 

 

Op zondag 19 april 2015 organiseert uw KWB haar 1ste E-tapastocht.                                                                                     

Op deze tocht ga je bij verschillende mensen tapas proeven.             

Ook zal  je bij deze tocht enkele mensen mogen ontvangen en laten 

proeven van jouw lekkere tapas. Je zal bij deze activiteit dus bij 

verschillende mensen aan huis komen. Telkens wordt jouw groepje 

terug verdeelt en zullen andere mensen jou vergezellen. Na het laatste 

huisbezoek worden alle deelnemers op een “geheime” plaats 

ontvangen met……………                                                           

Wanneer het uw beurt is om tijdens de verschillende “etappes”, thuis 

klaar te staan om jouw koppels te ontvangen, wordt enkele dagen op 

voorhand medegedeeld.                                                                      

Wil je deelnemen aan deze nieuwe, lekkere en verassende  activiteit 

schrijf dan gratis in voor 5 april 2015 bij Baerts Armand,                

Pater Beckersstraat 66 (011 42 52 96) of nog liever via mail 

armand.baerts@telenet.be                                                                   

Je krijgt dan tijdig alle verdere info over hoe de rondgang verloopt en 

wat je wel en niet hoeft te doen.  

Tis niet moeilijk. Tis gemakkelijk. Smakelijk 

 

 Ons KWB lid en hobbykok  Jan S. wil graag zijn kennis over het 

anders BBQ-en met ons delen. En dit op dezelfde  manier waarop de 

kooklessen georganiseerd zijn. Dus ook een menu klaarmaken en 

werken in groepjes , maar met 1 verschil, als het gerecht klaar is, 

wordt het opgegeten. En dan wordt het volgende gerecht gemaakt. 

Een kwestie van het warm te eten.                                                   

Een worst of een saté bakken zal iedereen wel kunnen, maar als je 

ook eens heel andere gerechten wil klaar maken op je BBQ,   kom 

dan zeker naar deze gezellige avond .  
Je kan je voor 12 Euro inschrijven bij je wijkmeester voor 20 april!  

We verwachten je dan zaterdag 2 mei om 19 u in de keuken van     

St Baaf voor dit anders BBQ-en!!! 
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Te voet naar Scherpenheuvel 9/5 

 

 

 

  

 Zaterdag 9 mei gaan we weer te voet naar Scherpenheuvel.              

Als je deze 25 km lange bedevaart wil mee wandelen, moet je om 

6u00 aan St Baaf  zijn, dan start de tocht.  

Er is een tussenstop voorzien met koffie  

en lekkere koek, maar om iets te eten en                                            

te drinken onderweg moet je zelf zorgen.  

Iedereen is van harte welkom!!! 

 

KWB-leden en hun gezin betalen €1 pp en niet leden €2 

 

Slank je energiefactuur af !  16/4 

Wil jij minder elektriciteit verbruiken?  

En je energiefactuur afslanken zonder aan comfort in te boeten? Dat kan!  

Op donderdag 16 april organiseert kwb een infosessie over hoe je 

elektriciteit kan besparen.  

Deze infosessie helpt je je elektriciteitsrekening te verlagen. Je leert je eigen 

verbruik te evalueren en op welke manier jij hierop kan besparen, zowel 

door het vervangen van toestellen als door een aangepast gebruik.  

Je krijgt een aantal tools aangereikt die je helpen bij de keuze van de 

maatregelen die je gaat nemen.  

Samen met de andere deelnemers vergelijk je het verbruik van verschillende 

soorten toestellen en zoek je mee naar besparingsmogelijkheden. Je eindigt 

met een lijstje vol goede voornemens.  

Praktisch  

Op donderdag 16 april om 19u30  

In De Kring, kleine feestzaal, Guido Gezellenlaan 15, 3550 Heusden-Zolder  

Deelnemen is gratis, maar geef op voorhand een seintje aan Marc Bijloos of 

Koen Vandecruys  

Marc / mail: marc@kwbheusden.be / gsm: 0479-545575 

Koen / mail: koen.vandecruys@kwb.be / gsm: 0496-048848 
 

 

 

 

 

11 april vissen 

In Reppel 

 
19 april 

E-tapastocht 

 

 

Zaterdag 

2 mei 

BBQ 

 9 mei  Scherpenheuvel 
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