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Valentijn Ontbijt Zondag 12 Februari   

OLV Gilde Schaapsweg 81 van 8 uur tot 11 
uur
Voor de derde keer organiseren we een gezond ontbijt. 
Thema is Valentijn. Laat ons zeggen voor de verliefde 
koppeltjes, maar ook de andere mens is natuurlijk 
welkom.

Ter gelegenheid van 75-jaar-KWB Heusden-Centrum 
ontvangt iedereen bij aankomst een gratis glaasje cava 
of vers geperst appelsiensapje.

Vroege Vogels Wandeling: Samenkomst om 8 uur aan de 
toog voor een koffie en een wandeling (1 uur door de 
bossen van de Voort). Daarna ontbijt. 

1



Wat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachten:
Appelsap – sinaasappelsap -  koffie – thee – (choco)melk

Vers fruit – groenten - yoghurt – platte kaas 
Broodjes – sandwiches – brood – beschuit - cake

Hesp – kaas – salami – spek & ei
Confituren – chocopasta – speculaaspasta – honing

Pannenkoeken – ontbijtgranen
     Inschrijven verplicht – toog is open

Inschrijven kan ook via onze website : 
www.kwbheusdencentrum.org

Startpakket vrije begeleiding
Het startpakket bestaat uit twee informatiemomenten. In 
de eerste sessie gaat de aandacht naar de verkeersregels. 
Het is van belang om de juiste toepassing van de 
verkeersregels te kennen om de jonge bestuurder in 
concrete verkeerssituaties te kunnen begeleiden. 
In de tweede sessie komen de verschillende aspecten van 

de praktische begeleiding volop aan bod: de houding van 
de begeleider, de opbouw van de oefenperiode via een 
stappenplan, een evaluatierooster, het aanleren van de 
manoeuvres, het verloop van het praktisch examen. 
Wat bieden wij?
De deelnemers krijgen de eerste avond een uitprint over 
de verkeersregels en een handige gedrukte brochure die 
tijdens de tweede avond maar ook tijdens het leren 
autorijden zijn diensten zal bewijzen Het is aangeraden 
dat de leerling bestuurder mee komt met de begeleider. 
Dit voorkomt later discussies in de auto tijdens de 
opleiding
Prijs voor deze twee avonden: 
De begeleider betaald € 20,  leerling  gratis.
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Waar: BOVENZAAL van ONS 
HUIS 

Pastoor Paquaylaan 127 
Heusden-Berkenbos

Wanneer: dinsdag 28 februari  en 
op donderdag 02 maart 

om 20.00 uur 

Meer inlichtingen: Charly Verlinden De Rieten 25 
HZ 
tel. 011 57 28 38
Email: charly.verlinden@telenet.be

Op voorhand inschrijven.

Eén vierkante meter tuin… zaterdag 4 
maart 14.00

Ook in Heusden zijn er steeds meer mensen die graag 
een piepklein groentetuintje hebben, en dit om meerdere 
redenen: ze hebben geen tijd om veel te tuinieren, ze 
hebben graag een kruidentuintje vlak bij de deur of ze 
hebben op hun appartement niet meer plaats. 
Onze KWB-afdeling wil daar op inspelen.

Zaterdag 4 maart om 14.00 in de namiddag leggen  onze 
twee bekwame tuinders Jef Maris en Johan Ceyssens uit 
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hoe een en ander dient aangepakt te worden: waar best 
zo’n meter tuin monteren, welke grond moet erin, wat 
groeit erin, welke combinaties van planten zijn er 
mogelijk, enz…                                                                   

KWB-Heusden heeft ook een aantal bakken aangekocht. 
De prijs bedraagt €14,99  per stuk. De eerste inschrijvers 
kunnen, indien gewenst, zo’n bak bij ons kopen. 
Deelname aan de  vorming zelf is gratis. Plaats van 
gebeuren wordt dan ook meegedeeld.
Inschrijven kan bij:                                                                                                         
Alain Jans, onze voorzitter, b.jans@telenet.be, 0474 
749154                                                                                  
Ludo Engelen, onze secretaris, 
ludo.engelen@gmail.com, 
0478 384939 

Comfort Heating
Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen
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Wie tussentijds problemen heeft 
kan steeds terecht bij:
Comfort Heating BVBA  
⦁ Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96
⦁ Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2, 

3600 Genk
⦁ Website: www.comfortheating.be
⦁ Email: info@comfortheating.be

inschrijfstrookje of online via 
www.kwbheusdencentrum.org

   Dartsen op vrijdagavond.

We gaan weer samen dartsen in de 
Gildezaal op de Voort. Op vrijdagavonden dat de zaal 
beschikbaar is willen we onze dartstalenten ontplooien. 
In februari gaan we dartsen op vrijdag 3/02, vrijdag 
17/02, vrijdag 24/02 vanaf 19.30 uur. 
Meer info bij Alain Jans  0474/74.91.54

Tuinproducten afhalen 11 februari
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De bestelde goederen kunnen afgehaald worden 
op zaterdag 11 februari op de speelplaats lagere school Brugstraat 
16 tussen 10u00 en 12u00

Verslag kwb-overdag 

O1/12/16 Bezoek aan het Natuurhulpcentrum in 
Opglabbeek.
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Met 54 waren we, die ’s morgens 

present waren voor een bezoek aan het opvangcentrum 

voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in 

Opglabbeek. Bij aankomst hebben we eerst een film 

gekeken over de algemene werking en de geschiedenis 

van het centrum. Je kreeg een goed zicht op de 

operatiezaal, de couveuse, de radiologie en de plaatsen 

waar mogelijk besmette dieren in afzondering zaten, 

plaatsen waar je als bezoeker uiteraard niet binnen mag. 

Nadien kregen we een rondleiding door heel het centrum. 

Je houdt het niet voor mogelijk welke dieren er allemaal 

7



zitten, in afwachting van hun vrijlating, repatriëring naar 

hun biotoop in hun land van herkomst of plaatsing in een 

geschikte dierentuin . Het gaat van afgedankte 

circusleeuwen tot berberaapjes die jaren op een 

appartement in een veel te kleine kooi gezeten hebben. 

Van roofvogels en uilen die om de meest uiteenlopende 

redenen in het centrum beland zijn tot in beslag genomen 

sneeuwpanters. Er zaten muntjakken, een Aziatische 

reeënsoort die hier uitgezet wordt voor de jacht en zich 

dan vast lopen in de achtertuin van mensen en geen kant 

meer uit kunnen. 

Iets wat 40 jaar geleden begon als een 

éénmansbezigheid, is na al die jaren uitgegroeid tot een 

opvangcentrum dat over heel Europa bekend is en waar 

ook dieren van over een groot deel van Europa naartoe 

gebracht worden. Het is aanvankelijk gestart als 

opvangcentrum van Europese wilde dieren, maar uit 

noodzaak, omdat er geen opvangcentra waren voor 

exotische dieren, zitten er op dit ogenblik dieren van alle 

werelddelen.
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08/12/16 Spier en gewrichtsklachten. door Paul 

Coolen.

Reuma: alle ziekten en aandoeningen die pijn en/of 

misvormingen veroorzaken in de gewrichten, het 

gewrichtskapsel, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en 

het bot. Dus alle aandoeningen van het 

voortbewegingsapparaat.

Jicht: Bij een verhoogde productie en/of vertraagde 

afvoer van urinezuur stapelt dit op in het bloed. Hierdoor 

kunnen in de gewrichten urinezuurkristallen ontstaan, die 

een jichtaanval veroorzaken. In een eerste fase 

manifesteert jicht zich door acute gewrichtsontstekingen. 

Ze komen vooral voor aan de grote teen, maar kunnen 

ook toeslaan in de middenvoet, enkel, knie of pols. Het 

gewricht wordt rood, pijnlijk, gezwollen en warm. Soms 

heeft men ook lichte koorts. Kenmerkend is dat de 

aandoening in aanvallen optreedt.

Artrose is slijtage in de gewrichten. Mensen met 

overgewicht en intensieve sporters krijgen vroeg of laat 

te maken met artrose. Als je merkt dat de gewrichten van 

je benen of heupen warm worden, licht zwellen, kloppen, 

of pijn beginnen te doen, kan dit een signaal zijn dat je 
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het echt rustiger aan moet gaan doen!

De drie bovenstaande begrippen worden in de 

volksmond nogal door elkaar gehaald. Mensen die er 

meer willen van weten kunnen kijken op 

WWW.gezondheid.be

Sommige aandoeningen kan men niet voorkomen, een 

snelle diagnose en een goede behandeling geven meestal 

weinig klachten. Vermijd slijtage door een te intensieve 

belasting en door overgewicht. Bewegen is goed, door 

veel te bewegen krijg je een betere conditie maar 

overdrijven is nooit goed. Dansen is een van de beste 

bewegingen om in conditie te blijven.  

15/12/16 Therapeutisch tuinieren. Herman Vereyken 

en Fr. Jacobs.

Zolang je werken gaat en een drukke job hebt kan 

tuinieren een dubbel gevoel geven. Ofwel kan je het als 

last ervaren om “voor en na je beroepsbezigheid” alles in 

de tuin te moeten doen, of het kan je een gevoel van 

opluchting geven om na een dagtaak, waar je veel 

kopzorgen hebt “het hoofd leeg te maken” door een vorm 

van fysische arbeid.
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Therapeutisch tuinieren is het samen brengen van mens 

en natuur. Veel bewoners van rusthuizen hebben hun 

hele leven groene vingers gehad. Plots valt dit weg voor 

die persoon, alles wordt voor hen gedaan en de leegte en 

de verveling slaan toe. Tot nu toe was er geen 

wisselwerking tussen de ergotherapeuten en de 

groenmanager in een ouderlingentehuis. Gelukkig komt 

daar sinds kort verandering in. Zinvol bezig zijn is het 

meest essentieel om je goed te voelen. Meer en meer laat 

men de bewoners van rusthuizen bezig zijn in de tuin. De 

vraag dringt zich dan ook op: Hoe kan ik blijven 

tuinieren op maat van mijn mogelijkheden ? Momenteel 

zijn er allerlei hulpmiddelen en gadgets op de markt om 

dit mogelijk te maken. 

Ook op gebied van composteren en afvalverwerking is er 

een rol weggelegd. De einddoelstelling is, alles wat je 

hebt aan afval proberen te verwerken in eigen beheer. 

Vijftig procent van ons afval is organisch afval, 

compostteren, kringloop tuinieren en een paar kippen 

houden is een grote bijdrage aan het verminderen van de 

afvalberg. Het is goed om weten dat één kip 50 kg 

keukenafval per jaar verwerkt.
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22/12/16 Kerstfeest.

Een feest, met eten en drinken, en toch is het kerstfeest 

elk jaar weer iets anders dan een gewone “vreet en een 

zuippartij.” Het is iets warmer, iets dieper, iets echter, 

iets….. waar geen woorden voor zijn maar wat je toch 

voelt, dat is kerstmis. Rake bezinningsteksten werden 

voorgelezen door Rita  en Lieve. Niet zomaar gelezen 

maar doorleefd gebracht zoals alleen zij dat kunnen. Een 

aantal kerstliedjes tussen de teksten door kruidt het feest 

en de orgel gaf feilloos de toon aan. Een moment waar 

iedereen stil van werd, ook dat is kerstmis. We hebben 

vervolgens smakelijk gegeten en genoten van een lekker 

glaasje wijn. De vingervlugheid van een goochelaar die, 

ondanks de controlerende blikken van heel de groep, ons 

telkens toch weer te vlug af was. We hebben genoten van 

een lekker dessert, een gezellige babbel en de aangename 

sfeer van kerstmis. 

Wigo.

KWB OVERDAG  (enkel voor kwb leden)
Wens je deel te nemen aan al de activiteiten van kwb 
overdag
KOSTPRIJS: 10 euro/persoon of 15 euro/man en vrouw
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Wens je éénmalig een activiteit bij te wonen: 
KOSTPRIJS 4 euro
Deze bijdrage dekt niet:
- consumptie bij de samenkomsten
- betalende uitstappen en feesten
- vergoeding voor de chauffeurs bij uitstappen
Voor lidmaatschap:
Telefoneer naar “NEUMANN KLAUS      0486/14 27 90
Of stuur een mailtje naar klaus.neumann@telenet.be
Of kom naar de activiteit en wordt lid door ter plaatse te 
betalen.
De activiteiten gaan altijd door op donderdagvoormiddag 
in het feestzaaltje van De Kring (9u00)

Foto’s uit de oude doos.
De heemkundige kring wil ons helpen met een maken 
van een fotoboek in het kader van 75 jaar kwb. Heb je 
nog foto’s liggen van kwb-activiteiten dan kan je die 
bezorgen aan een bestuurslid van kwb. Je krijgt die 
foto’s uiteraard terug nadat ze ingescand zijn.

KWB overdag programma februari-maart 
2017

09/02 “Still Alice” in Roxy theatre (Koersel)
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‘Still Alice’ draait om een vrouw met de ziekte 
van Alzheimer, maar richt zich niet alleen op het fysieke 
lijden. Een hoogopgeleide vrouw verliest ineens de grip 
op haar leven, op haar identiteit, en wordt door haar 
omgeving als lastpak gezien. De regisseurs weten 
alzheimer bespreekbaar te maken, zonder de 
gebeurtenissen te dramatiseren. Julianne Moore 
belichaamt de machteloosheid van haar personage en 
heeft haar Oscar zeker verdiend.
Duur van de film: 100 min. Met nawoord van 
deskundige, Myriam Dholst, Alzheimer liga Vlaanderen.  
Iedereen welkom.
Deelname in de onkosten: € 5.
16/02 Plan van de Muze. Tom Michielsen.
CC MUZE zal medio 2018 verhuizen naar de site van de 
oude steenkoolmijn en haar intrek nemen in ZLDR 
Luchtfabriek. Een deel van ZLDR Luchtfabriek -
namelijk het ophaalmachinegebouw III - wordt 
omgevormd tot een gloednieuwe schouwburg. 
Daarenboven komt er ook een nieuwe balzaal die tegen 
het bestaande complex wordt aangebouwd. Deze verhuis 
zal uiteraard een enorme impact hebben op de werking 
van het cultuurcentrum. Waarom verhuist het 
cultuurcentrum? Hoe zien de plannen eruit? Wat is de 
meerwaarde voor het lokale cultuurbeleid in en rond 
Heusden-Zolder? Hoe zorgt deze verhuis voor culturele 
diversiteit en nieuwe samenwerkingsverbanden? Wat is 
de rol van CC MUZE in onze provincie Limburg? Hoe 
werkt een cultuurcentrum eigenlijk en wat is het verschil 
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met een gemeenschapscentrum of een kunstencentrum. 
Op al deze en nog meer vragen geeft directeur Tom 
Michielsen een antwoord.

23/02 Het Belgisch scheidsrechterskorps. Robert 
Jeurissen

Door omstandigheden keert de nu 66-
jarige Robert Jeurissen terug naar de voetbalbond. Hij 
zal er de nieuwe nationale scheidsrechterbaas, Johan 
Verbist, als adviseur bijstaan. “Het is goed dat de 
beslissingen gedragen worden. Het voorkomt onrust 
binnen het scheidsrechterskorps…”
Robert Jeurissen kent de problematiek. Hij weet wat er 
moet veranderen. Samen met de nieuwe topman zoekt hij 
naar overleg tussen de clubs en de refs, “iets waar we 
nood aan hebben”. 
Op termijn moet het volgens Jeurissen weer mogelijk 
zijn om Belgische scheidsrechters op een EK of WK te 
krijgen. “Maar dan moeten we de knop een beetje 
terugdraaien. Er was geen scheidsrechterscommissie 
meer, alle beslissingen werden door één man genomen. 
Dat zorgde voor onrust binnen het scheidsrechtskorps… 
De nieuwe baas moet zich door mensen met kennis van 
arbitrage laten omringen …”
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02/03 Bezoek aan SFC.
Bijna volledig herbouwd. Ook nieuwsgierig wat daar 
allemaal veranderd is?
Omdat het Krokusverlof is kunnen we de school 
bezoeken en alles rustig bekijken.

09/03 Daguitstap.
We gaan met de trein naar Luik. Het juiste programma is 
nog niet helemaal ingevuld.  
16/03 Feestelijke afsluiting.
Een ontbijt, foto montage van het afgelopen werkjaar, 
taart, enige ideeën voor volgend periode en een traktatie 
zijn de weerkerende items op de laatste bijeenkomst van 
kwb overdag. 
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100 75

3-daagse uitstap naar het Odenwald in Duitsland op 
3,4 en 5 juni 2017 (Pinksterweekeind)

Uniek weekeind georganiseerd ter gelegenheid van de 
jubilarissen

75 jaar KWB en 100 jaar KVLV

Voor dit weekend is er nog één tweepersoonskamer 
beschikbaar en drie éénpersoonskamers 
Prijzen

De prijs zal uiteindelijk afhangen van het aantal 
deelnemers aan de driedaagse.
Richtprijzen per persoon zijn:

⦁ een tweepersoonskamer: tussen de 178 en de 198 
EUR

⦁ een eenpersoonskamer: tussen de 184 en de 204 
EUR

De prijzen omvatten twee overnachtingen, tweemaal 
ontbijtbuffet, tweemaal warm avondmaal, tweemaal 
lunchpakket voor 's middags, het transport per autocar 
heen en terug, gids in Heidelberg, verzekering 
lichamelijke ongevallen.

Inschrijven door storting van een voorschot per persoon 
van 70 EUR op rekening van Pasar Heusden-Zolder, 
Veenderweg 16, 
BE14 7845 8006 5783. Vermeld in de mededeling zeker 
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Uw GSM nr en de vereniging (KWB, KVLV, PASAR) 
waartoe je behoort, zodat we je kunnen contacteren 
indien nodig.
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Mijnwerkers-
brancardiers 

Heusden
t.v.v. hun ziekenwerking

Kaartwedstrijd

“ZETTE
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Zaterdag 18 februari 2017

In de feestzaal van de 
Kring

Aanvang:  19.30 uur

Ook ‘niet-kaarters’ zijn van harte welkom !!!

De Mijnwerkers-Brancardiers van 
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Heusden Centrum organiseren:

Zaterdag 11 Maart 2017
Gildezaal, Schaapsweg 81, Heusden

Spaghetti*……………………€8, Spaghetti 
klein*………………€5
Spaghetti + ½ haan* ………€15
½ Haan + appelmoes*………€8, ¼ Haan + appelmoes*……..
€5
*geserveerd met brood
Chocomousse/Rijstpap……€1,5, Steun………………………...
€5

Eten kan van 11u30-14u30 of van 17u-20u 

Kaarten te verkrijgen bij:
Moons Jos, Kruiskapelstraat 10, Heusden, 011/431167
Truyers Peter, Schootstraat 137, Heusden, 0478/533483

T.v.v. onze ziekenwerking
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Graag tot dan!!!

Volgende samenaankoop stookolie = 24 april 2017
108 ste SAMENAANKOOP STOOKOLIE  23 januari 2017

PRIJS VAN DE DAG
VANAF 2000 LITER 0,5364

MINDER DAN 2000 0,549
GECONTACTEERDE HANDELAARS

Handelaar Prijs

ARCO Beringen geen prijs

TOTAL Prox fuel Houthalen 0,5208

COMFORT ENERGIE Hasselt 0,5225

VAN RAAK Tessenderlo 0,5199 014/655647
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Verbeterde 0,5399

108 ste samenaankoop stookolie

172.450 liter 138 deelnemers

150.750 liter gewone stookolie 118 deelnemers

21.700 liter verbeterde stookolie 20 deelnemers

15.950 liter minder dan 1000 liter                    25 deelnemers

79.750 liter digitaal besteld 62 deelnemers

92.700 liter met briefje besteld 76 deelnemers

117.150 liter KWB Heusden leden 99 deelnemers

55.300  liter KWB Berkenbos 
leden                39 deelnemers

0 liter KWB Eversel leden                

Minder dan 2000 liter besteld   
WINST: 0,0291 euro/liter

Meer dan 2000 liter besteld        
WINST: 0,0165 euro/liter

FAMILIENIEUWS
Overlijden

⦁ vader van Gerda Postelmans , schoonvader van 
Johan Mentens, Max Vanmelbeek.

⦁ Schoonmoeder van Jaak Vancleef, Savoerenweg.

⦁ Roza Ryckx, moeder van Mario Borremans, 
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Voortstraat.

⦁ Jules Eerdekens, schoonvader van Emiel 
Beylemans, Nicolaestraat.

Geboorte
⦁ Sel, kleinzoon van Patrick Balette, Voortstraat.

⦁ Sem, zoon van Wim Grauls en Evi Schotman, 
Geenrijt.

Boottocht 20 mei
Op zaterdag 20 mei organiseren we een boottocht van 
Luma Ski naar de zoo van Olmen. Er zal aan boord ook 
voor barbecue gezorgd worden.

Liefhebbers kunnen deze 
datum nu al aankruisen, meer info in mogelijkheid tot 
inschrijven volgt in de leeft van maart…

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

CITAAT VAN DE MAAND
Het positieve overwint het negatieve, moed overwint 
vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde 
overwint haat.

Swama Sivananda Sarasvati
TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 
op vrijdag 
17 februari 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
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