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Valentijn Ontbijt Zondag 11 Februari    
Een uitgebreid en gezond ontbijt. 

OLV Gilde Schaapsweg 81 van 8 tot 11 uur 

Inschrijven en afgeven vóór maandagochtend 5 feb. 

bij: 

 

Rosita Jans-Vandebroek Garenstraat 36  0474 59 00 06 

Diane Reynders-Timmers Merelstraat  46   0472 03 31 68 

€ 2 kleuters    -    € 4 lagere school kids    -    € 10 volwassenen 

 

 
 

 

Je kan je ook tot 2 februari direct via overschrijving inschrijven: 

Kwb Heusden-Centrum 

BE04 3350 1638 1831 

Mededeling: VAL:   xx Volw  xx Kids  xx Kleut 

  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Foto-wandel-zoektocht maart-juni 2018 
 

Vanaf maart is het weer zover en kan er naar hartenlust gewandeld en 

gesnuffeld worden tijdens een tochtje van  + 5 km met veel 

zoekplezier   

 

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij de 

volgende personen : 

- Jans Gilbert, Garenstraat 36, 3550 Heusden-

Zolder 

- Klaus Neumann, Mispad 10, 3550 Heusden-Zolder 

- Eetcafe De Kring.  

 

Prijsuitreiking : 16 juni 2018 

 

 

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

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

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 

 (vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb)  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
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KWB koken in februari  
Deze maand is er geen kookles wegens  

de revue van Het Heusdens Volkstheater 

  

 

 

Gin-tasting vrijdag 23 februari  20 uur - 

Feestzaaltje 
Een ervaren barman komt ons de geheimen over een goede gin-tonic 

uit de doeken doen. Er zijn ook enkele 

hapjes voorzien en Marc Bijloos speelt 

BOB-service binnen Heusden-Centrum. 

Breng vrienden mee voor een gezellig 

avondje. Feestzaaltje achter de Kring.   

 

€ 23, leden  

€ 25, niet leden 

Natuurlijk moet er op zo’n avond  

geproefd worden. Onze barman  

brengt al het materiaal mee. Er zijn  

voor iedereen 4 mini gins en 4 mini  

tonics voorzien. En natuurlijk 1  

grote prachtig afgewerkte gin-tonic naar 

keuze na de uitleg. Toog open voor de niet gin-drinkers.  

Inschrijven bij:  

Bavo Aerts, Noordberm 4 of 0478 67 76 86  

Danny Reynders, Merelstraat 46 of 0478 80 34 12 

Je kan je ook tot 18 februari direct via overschrijving inschrijven: 

Kwb Heusden-Centrum 

BE04 3350 1638 1831 

Mededeling: GIN  xx personen 
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KWB -OVERDAG 
 

08/02/18  

Voeding……gezond?! Betty Van Sweevelt. 

Boerenverstand gebruiken of verdwalen tussen de hypes en de feiten! 

Tijdens deze bijeenkomst wordt er nadruk gelegd op ‘gezonde 

voeding’ en worden de verschillende hypes bekeken!  

Is quinoa een wondermiddel! 

Is brood wel gezond? 

Zuivel…zuiver of niet…? 

Blauwe bessen …. hét geneesmiddel? 

Speltbrood? 

Is een glutenvrije voeding gezond? 

En nog veel meer…. 

 

15/02/18  

Kringwinkel. 

De kringwinkel van Houthalen-Helchteren is één van de 

verkooppunten van Kringwinkel West-Limburg. Daar worden 

herbruikbare spullen verzameld: meubels, kleding, huisraad en nog 

veel meer. De selectie van wat wel en niet bruikbaar is gebeurt in het 

centraal magazijn. Daar wordt alles gesorteerd, nagekeken, 

schoongemaakt en eventueel hersteld. 

Wij mogen een bezoek brengen en Koen Lemmens zal ter plaatse 

meer uitleg geven. 

22/02/18  

Erfgoed. Robert Nouwen 

Wat is Erfgoed? Wanneer is of wordt iets officieel Erfgoed en wat zijn 

de gevolgen? Welke soorten Erfgoed bestaan er? Welke doelstellingen 

worden nagestreefd? Na de ‘boskaart’ een ‘erfgoedkaart’? Heeft 

Erfgoed ook een economische impact? 
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Robert Nouwen, ex-Heusdenaar, kan ons als directeur 

Erfgoedcollecties Koninklijke Bibliotheek van België zeker 

gefundeerde antwoorden geven op deze en andere vragen. 

Aansluitend een korte duiding van de Nationale 

Erfgoeddag (22 april, ‘Kiezen’). 

 

01/03/18  

“SALK in Limburg …”Erik Gerits 

  

Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) 

engageert de Vlaamse Regering zich om in de periode 2013-2019 

concrete acties en projecten te realiseren die de economische 

impact van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers op korte 

termijn kunnen milderen. De deputatie verheft het SALK tot een 

provinciaal bestuurlijk kompas, waarop het reguliere provinciaal 

beleid de financiële meerjarenplanning, het provinciaal 

investeringsbudget, de inzet van de beschikbare financiële reserve van 

€ 50 miljoen worden geïnd. Doel: innovatie, duurzaamheid, 

internationaal ondernemerschap, nieuwe jobs …” 
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Verslag van het 30ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 3.” 
 

21/12/17.  Kerstviering. 

Donderdag 21 december 2017, de kortste dag van het jaar, dus de 

ideale dag voor ons kerstfeest. Een sombere, miezerige dag buiten, kil 

mistig regenweer, maar een warme dag vanbinnen door getuigenissen 

en de stemming. Geen grote theater opvoering, geen glitter en 

glemmer, nee gewone belevenissen van mensen van bij ons, maar die 

het hart raken van al de aanwezigen. Achteraf ook een gezellige 

babbel bij een lekkere maaltijd en een goed glas wijn, meer moet dat 

niet zijn om je goed te voelen. Wat keuvelen onder elkaar, een paar 

liedjes zingen onder de begeleiding van Jos en dat is het dan, niets 

groots maar wel iets echt, gebracht en beleefd door gewone mensen, 

dat is kerstmis. Met vrede op aarde, aan al de mensen van goede wil, 

over de godsdiensten, culturen en huidskleur heen, maar met een 

warm gevoel vanbinnen, dat is echt kerstmis. 

 

04/01/2018 Borrelwandeling richting Beringerheide. 

 

We waren met een kleine 50 deelnemers, die meer dorst hadden dan 

schrik van het beloofde stormweer en de regen. Bij de start aan “De 

Kring” werden de traditionele nieuwjaarswensen uitgewisseld en werd 

er aardig wat afgekust, kwestie van in stemming te geraken. Het weer 

was bij de start nog behoorlijk en toen de kerkklok 9u00 sloeg zette de 

groep zich in beweging. Via de Kooidries en de Uilshoek geraakten 

we in de Voortstaart en daar, op nr. 77, bij Cel en Lus was het te doen. 

Bij de aankomst hadden Magda en Jos de flessen al uitgestald en 

waren ze de borrels al aan ‘t ingieten, kwestie van iedereen vlug een 

opwarmertje te geven. Na een kwartiertje was het alweer tijd om te 

vertrekken richting tweede stopplaats. Via de Merelstraat en de 

Beringerheide geraakten we in de Kiezelvoort en op nr. 57  bij Henri 

en Angele hetzelfde scenario. Voor de gezelligheid hadden ze daar de 
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vuurhaard aan gedaan, zo een stevige vlam geeft altijd een tikkeltje 

meer stemming op een kille regenachtige winterdag en de warmte is 

ook meegenomen. 

De borrels gingen 

gretig over de 

toog en hier en 

daar werd er door 

een verstandige 

ook al een tas 

koffie gedronken, 

kwestie van straks 

nog kunnen te 

volgen.  Ook daar 

moesten we na 

een dik kwartier afscheid nemen en ging het door het bos naar de 

Zandbergstraat nr. 5. Op de laatste stopplaats is er traditioneel soep en 

Lieve had er haar werk van gemaakt. Vanaf de hoek van de straat 

kwam de geur u al tegen en begon men al een pas sneller te gaan om 

van de soepen te proeven. De borrels hadden daar iets minder aantrek 

maar sommigen hebben werkelijk vier tassen soep gedronken, van 

elke soort een tas. Aan alle mooie spelletjes komt een einde en ook bij 

Michel en Lieve zijn we na een tijdje moeten vertrekken om op tijd 

thuis te zijn voor de patatten want de soep hadden we al gehad. Via de 

Merelstraat en het bos van de Sint Janskapel waren we om tien voor 

twaalf terug aan “De Kring”, het einde van alweer een geslaagde 

borrelwandeling. 

 

11/01/2018 Luchtkwaliteit in 

huis. Door Jens Vaes en Kirsten  

Knaepen.  

De luchtkwaliteit binnen in huis 

is van zeer groot belang. Wist je 

dat we gemiddeld 85% van onze 

tijd binnen doorbrengen. De 

mensen die gevoeliger zijn 
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(ouderen, zieken, zwangere en kinderen) zitten nog meer binnen, 

daarom is ventileren en verluchten van essentieel belang om binnen in 

huis een optimale luchtkwaliteit te hebben. Ventilatie is continu verse 

lucht binnenlaten en vuile, vochtige lucht afvoeren. Verluchten is 

bewust ramen of deuren even open zetten om buitenlucht binnen te 

laten. De huizen van de vorige generatie hadden veel meer ventilatie 

langs allerlei spleten aan deuren en vensters, het probleem van 

opstijgend vocht was in deze huizen wel veel groter. Oude 

gerenoveerde en geïsoleerde huizen en de nieuwe huizen hebben veel 

minder ventilatie en hier is dus bewust verluchten van groot belang. 

Pissebedden (de enige landkreeften in onze contreien) en zilvervisjes 

zoeken de vochtige plekken in onze huizen op. Een vochtig huis voelt 

kil aan en geeft kans op schimmels. Binnen in huis roken, ook al doe 

je dat bij een open raam of onder de dampkap is de grootste vervuiling 

die je zelf veroorzaakt. Tabaksrook geeft tot 400 verschillende 

schadelijke stoffen vrij. Passief rook inademen, omdat er iemand in je 

omgeving rookt, geeft eveneens schade. 

Te droge lucht is ook niet goed, het geeft irritatie van de luchtwegen 

en ogen en wekt statische elektriciteit op. In de zomer is de beste 

luchtvochtigheid binnen tussen 30 en 80 % in de winter tussen 20 en 

55 %. 

Gebruik ook geen pesticiden in huis. Alles wat toxisch is voor de 

beestjes is ook toxisch voor de mens. 

Wigo. 

Correctie samenaankoop tuinproducten 
In de “Leeft” van januari stond dat de samenaankoop van 

tuinproducten tot 11 februari liep. Die datum is verkeerd.   

Het moet zijn 29 januari. 

Dit is ook de datum die op het bestelformulier en in de Kwb-kalender 

staat. Het afhalen van de producten blijft  op zaterdag 17 februari, 

tussen 10 uur en 11u30. 

Onze excuses voor het doorgeven van  2 verschillende datums voor 

dezelfde samenaankoop.
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KWB-enquête : Welke activiteiten staan op uw 

verlanglijstje? 

De laatste tijd loopt er in onze afdeling een 

internet-enquête over welk activiteitenaanbod 

men verlangt van de KWB. Op die manier 

proberen wij te weten te komen welke 

activiteiten mensen nog uit hun zetel kunnen 

lokken. Wij hebben reeds heel wat antwoorden 

binnen gekregen en kunnen de resultaten gaan analyseren. Opvallend is 

echter dat de meeste antwoorden kwamen van 50-plusssers (bijna 65%). 

Daar is natuurlijk niets mis mee maar wij zouden ook graag de mening 

kennen van iets jongere leden zodat wij een ‘gespreid aanbod’ kunnen 

aanbieden of met andere woorden : Voor elk wat wils! 

Daarom deze oproep aan allen die hun mening kwijt willen : ga naar de 

website van onze afdeling en vul daar de enquête in 

(www.kwbheusdencentrum.org). Het kost je maar een paar minuten 

en het maakt ons weer wat wijzer. Dank bij voorbaat en natuurlijk ook 

een dikke dank-je-wel aan allen die de vragenlijst reeds eerder invulden. 

PS : Het loont steeds de moeite om regelmatig een kijkje te nemen op 

onze website. Je vindt er de laatste KWB-nieuwtjes en o.a. foto’s van 

de voorbije activiteiten. 

 

 

Bakavonden  
 

Op woensdag 28 maart en woensdag 2 mei ’18 

organiseren wij weer een bakavond. Géén saaie 

luisteravond maar een avond samen gezellig de 

handen uit de mouwen steken onder begeleiding van 

een ervaren Heusdense bakker (Maurice Gijbels). 

Wij gaan die avonden enkele soorten gebak 



-10- 
 

bereiden. Géén ingewikkelde toestanden maar gewoon smakelijke 

populaire gebakjes die voor iedereen haalbaar zijn.  

Zowel beginners als gevorderden welkom! 

 

Praktisch : 

- Woensdag 28 maart 2018 & woensdag 2 mei  telkens om 19.00 

uur. (Je kan ook één avond komen.) 

- Plaats : Keuken Kuipershof 

- Deelnameprijs :  We delen enkel de kosten van de ingrediënten (en 

verdelen het gebak). De lesgever is gratis! 

- Inschrijven : Danny Reynders Merelstr. 46 / 0478 30 34 12 /  

danny-reynders@telenet.be 

 

111 ste SAMENAANKOOP STOOKOLIE  22 januari 2018 

PRIJS VAN DE DAG 

VANAF 2000 
LITER 0,6349  
MINDER DAN 
2000  0,6621  

GECONTACTEERDE HANDELAARS      
      

Handelaar  Prijs    

 COMFORT ENERGIE Hasselt  Geen prijs 
         

 ARCO Beringen  Geen prijs 
   

            

TOTAL Prox fuel Houthalen  0,5707    
      

Beets Lommel  0,5699    
      

VAN RAAK Tessenderlo  0,5628          

Verbeterde  0,5828    

Er bestelden 113 personen een totaal van 128.000 liter 

 

Je kan vanaf nu stookolie bestellen voor de samenaankoop  

van 23 april 2018 via bijgevoegd strookje of via onze website 

www.kwbheusdencentrum.org 

mailto:danny-reynders@telenet.be
http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Fotoboek 75 jaar KWB / 100 jaar KVLV 
 

Zoals jullie wellicht al 

weten heeft de Geschied- en 

Heemkundige Kring van 

Heusden een prachtig 

fotoboek uitgegeven naar 

aanleiding van het 75 jarig 

bestaan van onze KWB-

afdeling en de honderdste 

verjaardag van de KVLV. 

Tevens blikt men in dat 

boek terug op het bezoek 

van kardinaal Cardijn die 

precies 50 jaar geleden 

Heusden bezocht. 

Dit prachtig boek met 

unieke kleurenfoto’s is nog 

steeds verkrijgbaar voor 

slechts € 15 in de gekende 

verkooppunten ! (dagbladhandel ‘t Punteke, Dagbladhandel Bij Greta, 

drankenhal Hauweyken, Spar Aerts of bij de leden van de Geschied- en 

Heemkundige Kring) 

Een echte aanrader en wacht niet te lang want OP = OP ! Er komt géén 

tweede druk! Er is maar één nadeel aan dit boek :  iedereen die er in 

staat kan vaststellen dat de tijd voor niemand heeft stilgestaan! 
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Drums Alive 
 

Ritmische muziek, een paar drumstokken en een forse zitbal. Dat zijn 

de ingrediënten voor Drums Alive, een vrolijke workout voor een 

boost van je humeur en je conditie. 

Op het ritme van de muziek oefen je allerlei pasjes uit en intussen 

trommel je met drumsticks op een zitbal. Door ritmisch te drummen 

op de bal, sla je letterlijk én figuurlijk de stress van je af. 

Je verbrandt heel wat calorieën, oefent je spieren en verbetert je 

coördinatie tussen ogen, armen en benen.  

 

KVLV organiseert 3 groepslessen op 15, 22 en 29 maart om 19u30 in 

de O.L.Vrouwgilde, Schaapsweg Heusden-Zolder. 

 

Inschrijven voor 5 maart bij: 

Claire Bussé : fransmentens1945@gmail.com   011/43 22 27 

Maria Gaethofs : maria.ga@telenet.be   011/ 42 51 63 

 

Prijs per les = 2 € + 2 consumpties. 
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Hervorming, Kentering Nieuwigheid, 

Ommekeer, Ommezwaai?, Wie zal ’t zeggen? 
Het nieuwe jaar is al een flink stuk opgeschoten. De tijd gaat snel, zeker 

nu we ons van hot naar haar begeven om allerhande drinks en recepties 

bij te wonen. Geen reden tot ongerustheid echter want de bestuursploeg 

van kwb is al flink in actie geschoten om ook dit werkjaar met vereende 

krachten alles in goede banen te leiden. 

Een nieuw jaar betekent ook her en der wat veranderingen. Ook ons 

Dagelijks Bestuur ontsnapt hieraan niet. 

Eerst en vooral zijn er een aantal personen die zich, na een meer dan 

verdienstelijke periode te hebben gezeteld in dit orgaan, terug trekken 

om het wat rustiger aan te gaan doen. Natuurlijk verdwijnen ze niet 

helemaal van het toneel, ze zullen nog actief blijven in onze grote ploeg 

van bestuursleden en medewerkers, we kunnen dus ten allen tijde nog 

beroep doen op hun ervaring en kennis.  

We houden er aan om hen te danken voor hun jarenlange ongebreidelde 

inzet. 

Eddy  Alex  Jan  Jos  Ward , 

aan allen nen hele dikke MERCI!!!!! 

Sommigen is het misschien al ter ore gekomen, maar 

voor diegenen die het nu in Keulen horen donderen, de 

naam Dagelijks Bestuur, reeds sinds mensenheugenis in 

gebruik, bestaat niet meer. Voortaan gaan wij door het 
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leven als “Stuurgroep”. 

Onder leiding van onze kapitein Alain  en  

nieuwbakken secretaris Vital  zetten wij ons beste beentje 

voor om de toekomstige lijnen voor onze vereniging uit te 

zetten, dit vanzelfsprekend in samenspraak met de 

voltallige stuurgroep en rekening houdend met de, 

steeds gewaardeerde input, van al onze leden. 

Omdat het niet altijd duidelijk is voor iedereen wie wie is kunnen 

jullie op onderstaande foto onze (bijna) voltallige Stuurgroep 

terugvinden. Marc (Bijloos), was op het tijdstip dat de opname werd 

gemaakt verontschuldigd. 

 

We herkennen:  

Staand van links naar rechts: Stefan, Frank, Romain, Ludo, Alain en 

Louis. 

Zittend van links naar rechts: Jef (Bams), Vital, Klaus en Jef (Maris). 

Voor vragen, op- en/of aanmerkingen over het reilen en zeilen van onze kwb 

kunnen jullie altijd het licht gaan opsteken bij één van deze apostelen! 

Vanzelfsprekend zien we jullie allemaal graag terug op één van de activiteiten 

uit ons rijk gevulde aanbod.   Tot hoors/ziens! 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
 

In oktober zijn er weer verkiezingen voor gemeente en provincie.  

Alle partijen zijn druk in de weer met het samenstellen van hun 

programma. In principe is de bevolking, wij dus, de belangrijkste 

aangever van noden en verzuchtingen, en politieke partijen zijn de 

instanties die daarmee later een beleid voeren.  

Om de 6 jaar krijg ik dus de kans om mijn ideeën naar voren te 

brengen. Dat kan tussen pot en pint. En als een naarstige politieker 

meeluistert, hoort hij wel wat interessante info. Maar hij weet dan nog 

niet of dit een breed gedragen idee is.  

Als wij echter als gemeenschap, als club of vereniging onze wensen 

kenbaar maken, kunnen de toekomstige politici wel aanvoelen wat er 

leeft onder de bevolking. Daarom stelt onze kwb-afdeling voor om 

maandag 26 februari samen na te denken over wat er in Heusden 

dorp echt belangrijk is. Waar denkt gij aan? 

Betere wegen? Betere fietspaden? Parkeren op het Sint-

Willibrordusplein voor iedereen of alleen voor mensen met 

vergunning? Beter openbaar vervoer? Dankzij kwb hebben wij wel 

een treinhalte, maar misschien kunnen daar nog betere voorzieningen 

bijkomen? Moet alleen ingezet worden op de bouw van 

appartementen of dienen er ook nog individuele bouwgronden open 

gesteld te worden? De jeugdwerkingen op het Heem hebben dan wel 

nieuwe gebouwen gekregen, maar kunnen daar ook speeltuigen 

geplaatst worden? Waar is er nog groen voorzien nabij de dorpskern?  

Dit is slechts een lijstje dat door iedereen van jullie kan aangevuld 

worden. Wacht niet tot de verkiezing van 14 oktober, maar kom 

maandag 26 februari meedenken. Uw stem is dan twee keer zoveel 

waard. 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

  

-  Maria Vanschooren, moeder en schoonmoeder van 

 Jef Polders en Jeannine Vanluyd, Schootstraat. 

-  moeder van Guido Vaes, Schootstraat 

- Marcel Gijbels, schoonbroer van Jos Willems en Paulette 

Huybrechts, Schootstraat.                 

Nieuwe leden 

- Famamilie Vogels-Leyssens Ann & Stephan, Schaapsweg.  

- Familie Swennen-Maris Schootstraat 

 

 

 

 

 

Je ontving vorige maand je eigen BRUISENDE-BUURT-BON van 5 

euro als korting of kriebel. De eerste exemplaren zijn al binnen. 

Mogen we jullie verwelkomen op één van de volgende activiteiten? 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris 

Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Er zijn 7 manieren om warme voeten te krijgen in februari. Eén 

ervan is ze in de Caraïbische zee onder te dompelen. Als je dit kan 

betalen, kan je de andere zes vergeten. 
 William Sagarden 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

17 februari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 ,  

e-mail : janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

