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Vrijdag 21 januari 2012, 20.00 uur! 

Schotse Whisky “tasting”-Avond, part II 
 

Beste Whisky-liefhebber, 

Zoals we op onze eerste “tasting” hebben geleerd en 

misschien ook wel onthouden, wordt Schotland gezien als de 

bakermat van de Whisky. Op dit moment zijn er in Schotland 

nog 92 Malt distilleerderijen actief. Op de distilleerderijen 

houdt een Blending Master het hele productieproces 

nauwlettend in de gaten. Zo ook het rijpingsproces in de 

vaten en het bottelen. Voor de vaten (barrels) worden 

hoofdzakelijk Amerikaanse eiken gebruikt, bij voorkeur 

vaten waarin al Bourbon Whisky heeft gerijpt. Ook worden Spaanse 

sherryvaten gebruikt. Want de keus van de vaten en de duur van het rijpen 

(minimaal drie jaar) is eveneens van grote invloed op de uiteindelijke smaak, 

kleur en geur van de Whisky. 
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De omgevingsfactoren en de verschillen in bereidingswijze in de streek van 

herkomst beïnvloeden de smaak van een Single Malt.  

Na rondvraag bij vorige “tasting”  kwamen we tot het besluit dat de voorkeur 

van de meeste aanwezigen wees in 

de richting van de Whisky’s van de 

Highlands, gelegen in het noorden 

en westen van Schotland. Tot dit 

gebied behoren ook de eilanden 

(behalve Islay).  Het gebied, de 

Northern Highlands is bergachtig 

en ruig, met heldere beekjes; de veelal met mos en turf begroeide berghellingen 

en de groene valleien geven de Malt Whisky’s hun boeiende aroma’s en 

smaken. Zo heeft elke Whisky zijn eigen karakter, dat sterk bepaald wordt door 

de ligging en de watervoorraad ter plaatse. 

Deze tasting-avond is weer een samenwerking met de Diestse Whisky Club.  

Prijs voor deelname: € 23  voor leden, € 25  voor niet-leden 

Liefhebbers kunnen zich opgeven bij volgende personen: 

Klaus Neumann, Tel.: 011 43.12.84, e-mail: klaus@kwbheusden.be 

Ludo Engelen, Tel.:0478 38 49 39, e-mail: ludo@kwbheusden.be 

Slainthe! 
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Café mangé 9 december 
 

De eerste café mangé van dit 

werkjaar kondigt zich weer aan. 

Op vrijdag 9 december kan je voor 3 

euro weer komen eten en gezellig 

samenzijn in de feestzaal van de 

Kring. Een mooie traditie die 

ondertussen al door velen 

gewaardeerd wordt. 

Eten vanaf 18 uur tot 20 uur. 

Inschrijven op het gewone adres:  

Marc Bijloos Geenrijt 73 

011/42.46.50 

Op het menu staat : groene stoemp met een stukje van het varken. 

 

Lidgeld 2012 
 

Ben je vergeten om lidgeld te betalen ?  

Niet twijfelen…. nu doen. 

Mededeling: LIDGELD:2012/ en je 

nummer. 

Dit nummer staat reeds op je 

overschrijving. 

Het lidgeld bedraagt € 25,00. 

 

Opgelet nieuw rekeningnummer : 335-0163818-31  
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Zat. 10 december 9u30 Boudewijnplein  

Kerstmarkt Keulen 
Busuitstap = 11 euro 
De inschrijvingen op zondag 20 november: de 

bus naar Keulen zit knackevoll. Dus inschrijven is niet meer mogelijk. Hetzij 

dat er intussen nog voldoende interesse is om het inleggen van een tweede bus 

mogelijk te maken. Indien je nog goesting hebt om in dit geval mee te gaan 

moet je Ivan op 0494315978 (of Stefan op 0474354321) snel opbellen … 
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Tocht van hoop in Tongeren. 
Tongeren is de oudste stad van België. Dichtbij, maar onbekend voor velen. 

Onder begeleiding van een bekwame gids 

wandelen we doorheen het historische 

Tongeren. Een stad herbergt vele mensen, 

vele gezichten. Tijdens onze tocht gaan we 

ook op zoek naar armoede… vroeger en nu. 

Wie waren de armen in de stad in het 

verleden? Hoe gingen de bewoners toen om 

met deze mensen? Hoe redden zij zich? Zien 

we ook signalen van armoede in de huidige 

stad? Hoe gaan wij nu met hen om? Wat is het appel aan ons? Onderweg 

luisteren we naar een bewogen getuige. We doen ook ‘de nieuwe volksbond’ 

aan, een ontmoetingshuis voor armen. 

De wandeling is ongeveer 3 km lang en doet historische plekken aan. Er zijn 

een viertal haltes met uitleg. 

Donderdag 29 december, midden in het kerstverlof, komen we tegen 13.30 

bijeen voor het Kuipershof. We rijden dan gezamenlijk naar Tongeren, met 

eigen auto’s. Normaal zijn we rond 17.00 terug thuis. Degenen die willen 

kunnen na onze tocht nog een uurtje nagenieten van de kerstsfeer in het hartje 

van de stad. Hiervoor spreken we af bij het vertrek.                                                                         

Wil je mee? Geef vooraf een seintje aan onze voorzitter Romain, 011 420702, 

aan Michel Truyers 011 426332 of Ward Ceyssens 0478 514 588. Niet 

twijfelen!  
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FILMNAMIDDAG             
En de winnaar is … 
Hopend  dat deze vijfde editie van onze filmnamiddag een succes zou worden 

waren we vrijdag 11 november om 15u30 weer helemaal klaar met de 

voorbereidingen. Het weer was perfect (dus eigenlijk geen filmweer) en dit jaar 

was 11 november op een vrijdag (dus veel kwb-bratsers waren  een lang 

weekend weg). 

Niet getreurd, met drankbonnen en tombolanummers in de aanslag stonden we 

klaar aan de kassa en om 20 vóór waren de eerste deelnemers present. Om 16 

uur werd de 70
ste

 deelnemer geteld. Dit was Gert-Jan, in zijn ander leven 

Zwarte Piet. 

De 3 filmen werden gesmaakt, toch misten we een Vlaamse kaskraker. Na de 

keuze van het filmaanbod begin oktober, zijn er enkele prachtige Vlaamse 

prenten uitgebracht. Maar dat wisten we toen nog niet.  

Er werden een 35-tal prijzen uitgereikt. Dus de kans  op winst was 1 op 2. En 

wie ging uiteindelijk met de hoofdvogel lopen, wie mag 2 uur gezellig in het 

bubbelbad, sauna’s en een fleske cava kraken                                                               

in WELLUX en mag ook nog eens mee op de foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Clerckx met Stefan, Alain & David 
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Enkele dagen leven als een trappist in de 

abdij van Westmalle 
Opnieuw is er een uniek aanbod om enkele dagen mee te leven met de 

Trappisten van Westmalle. Ditmaal mogen wij aansluiten bij de kwb-groep van 

Bolderberg. (Ze zijn met 12 personen).                                                                                                                            

Wanneer?                                                                                                                                                                       

van vrijdagavond 20 januari (vanaf 17.00) tot zondag 22 januari (14.00)                                              

volpension in éénpersoonskamer voor 60 euro (handdoeken en lakens 

meebrengen). 

Inschrijven?      

 Bij Michel Truyers, Schootstraat 172, 011 42.63.32 of bij Ward Ceyssens, 

Kerkenblook 15, 011 42.83.99 ward@kwbheusden.be 

Wat staat er zoal op het programma?                

         

Wij mogen enkele dagen meedoen met de trappisten:                                                                                    

- hun gebed en gewoontes                                                                                                       

- genieten van de stilte                                                                                                       

- eten in de gastenrefter                                                                                                                                                

- trappistenwandeling                                                                                                       

- gesprek met een monnik                                                                                                       

- een trappist voor het slapengaan  … 
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Gezinswandelweekend Neuerburg 
 

Op vrijdag 16 september trokken we weer op weekend richting Neuerburg (Duitsland). 

Er was mooi weer voorspeld en we hadden er dus veel zin in.  

Aangekomen aan het Schloss-hotel mochten we de sleutel van onze kamer in ontvangst 

nemen bij Rosita & Gilbert die ons zaten op te wachten. Na een heerlijk avondmaal 

gingen we onze traditionele pitslampentocht doen waarna er nog wat bijgepraat kon 

worden bij een goed glas. 

Na een goede nachtrust gingen de echte wandelaars op pad voor een tocht van 8 à 9 

km. De anderen gingen met de kinderen naar een nabijgelegen speeltuintje waar zij 

zich konden amuseren, maar ook de groten hadden er plezier in. 

Terug in het hotel stond er een lekker middagmaal op ons te wachten. 

In de namiddag was er weer een wandeling voorzien, deze keer één van 12 à 13 km. 

Een zeer mooie tocht hoorde ik achteraf zeggen met op sommige plaatsen een hoog 

stijgingspercentage. 

Degenen die deze grote wandeling niet zagen zitten, brachten een bezoekje aan een 

burcht, waar bovenop de berg een mooi uitzicht op de stad te zien was, ook werd de 

binnenkoer van het kasteel aanschouwd. Hierna gingen we vele trappen af en kwamen 

we in het stadje uit, waar we nog wat rondkuierden. 

De magen begonnen stilaan te knorren, tijd dus om terug te keren naar het hotel voor 

het avondmaal. 

Eens het avondmaal binnengespeeld was er nog een spannende kwis voorzien met 

tijdens de pauze het optreden van een speciale gast “Johny de Pony” die ons aanzette 

tot het meezingen op zijn melodieën. 

De avond eindigde met een prijsuitreiking waar iedereen een prijs mocht uitkiezen 

naargelang de verworven punten tijdens de kwis. 

Na nog enkele drankjes was het weer bedtijd. 

’s Ochtends stond ons een lekker ontbijt te wachten en ook een wandeling van 7 km 

stond op het programma. 

Degenen die niet aan de wandeling van 7 km deelnamen, konden een kleine wandeling 

over de oude stadsmuren met prachtig uitzicht over de stad doen. 

Het was alweer snel middag en dus weer tijd om te eten, waarna nog een groepsfoto 

genomen werd en iedereen voldaan en tevreden naar huis kon terugkeren. 

Het was een zeer fijn weekend met mooi weer en waarbij we ons weer goed 

geamuseerd hebben.  

Volgend jaar gaan we zeker opnieuw op weekend! 
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Gezins-wandel-weekend  
 

Inschrijving weekend 14 – 15 – 16  september 2012 

 

Ook volgend jaar gaan we weer op weekend. 

 

Onze lokatie : Fünfmädelhaus in Lambertsberg – Duitsland 

 

Hiervoor betalen volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar : €100, kinderen 

tot 5 jaar : €30  en kinderen van 6 tot 10 jaar : €85  

 
Inschrijven kan tot 25 december 2011, mits betaling van 25 euro voorschot per persoon 

bij Moons Jos Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder. 

 

Twijfel niet en schrijf jullie in.  Het wordt weer een fantastisch weekend. 
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