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Valentijn Ontbijt Zondag 15 Februari 
Feestzaaltje van de Kring 8 tot 11 uur. 

In de vorige Leeft  zat een mooi roos blad met uitleg over deze nieuwe activiteit 

met inschrijfstrook. Inschrijven kan nog. In ieder geval maak er dringend werk 

van !!! 

Wat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachtenWat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachtenWat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachtenWat kan je zoal op ons ontbijtbuffet verwachten::::     

Appelsap – sinaasappelsap -  koffie – thee – (choco)melk - vers fruit – groente - 

yoghurt – broodjes – sandwiches – brood – beschuit - hesp – kaas – salami – spek 

& ei - confituren – chocopasta – honing     

Voor de kids:  ook pannenkoeken – ontbijtgranen 

Liefde   is  … samen  naar het Liefde   is  … samen  naar het Liefde   is  … samen  naar het Liefde   is  … samen  naar het 

KWBKWBKWBKWB----ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt !!!!    
Een cavaatje kost je 3 euro. Ook de toog is open. 

    

Inschrijven en afgeven vóór vrijdagavond 6 feb. bij:Inschrijven en afgeven vóór vrijdagavond 6 feb. bij:Inschrijven en afgeven vóór vrijdagavond 6 feb. bij:Inschrijven en afgeven vóór vrijdagavond 6 feb. bij:    

 

Rosita Jans-Vandebroek, Garenstraat 36  474/42.09.59 

Alain Jans-Bervoets, Poorthoevestraat 1 bus 4  0474/74.91.54 

 

☺Je hebt zelfs 2 kansen om je ontbijt terug te verdienen☺ 

- Aan de hand van je gsmnummer  

- Aan de hand van je emailadres 
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75 KWB Heusden-centrum 
 

In 2017 bestaat onze kwb-afdeling 75 jaar. 

Dat moet natuurlijk gevierd worden. 

Onze viering van 50 jaar KWB zit zeker nog in het geheugen van 

heel wat kwb-ers. 

Uiteraard willen we in 2017 onze afdeling opnieuw in de bloemetjes 

zetten. 

Om alles tijdig te plannen willen we een feestcomité oprichten. 

Heb je interesse om mee te denken om dit jubileum in goede banen 

te leiden ? 

Meld je dan bij onze voorzitter Romain Beerten,Schaapsweg97  

tel : 0496/52.07.02 
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Bezoek aan Bastogne/Bastenaken – 

 28 maart 2015 
Bastogne heeft veel te bieden en is het ontdekken waard! 

De vredige natuur nodigt je uit om te struinen langs landelijke wegen en om de 

fauna en flora te ontdekken. 

Maar naast de klassieker Luik-Bastenaken-Luik is dit stadje het meest bekend 

omdat het centraal stond in het Ardennenoffensief. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was Bastogne het strijdtoneel voor verschrikkelijke veldslagen, 

waarin meer dan 76.890 Amerikaanse soldaten werden gedood, gewond of 

vermist tijdens de hevige vijandigheden van de winter van 1944/45. Tijdens die 

zware gevechten vonden 292 inwoners van de gemeente Bastogne de dood. 

Het vernieuwde "Bastogne War Museum" vertelt de gebeurtenissen en de 

gevolgen ervan.  

We volgen het verhaal van 

James Earl, Joe, James, 

Turney en William: vijf 

jonge studenten aan de 

prestigieuze Texas A&M 

Universiteit worden in een 

bloedig Europees strijdperk 

geworpen. Ze zullen 

oorlogshelden worden… 

De tentoonstelling From Texas To Bastogne, Texas Aggies Go To War  vertelt 

de tocht van deze vijf Texanen. Dankzij hen ontdekken de bezoekers het leven 

op een Amerikaanse campus tijdens het interbellum met totaal verschillende 

tradities dan bij ons, de shock van Pearl Harbor, de landing in Normandië 

gevolgd door de trage herovering van een verwoest Europa, tot aan het bos in 

de Ardennen, dat het bloedigste gevecht voor de Amerikaanse troepen is 

geworden. 

 

 

-3- 



Wij brengen een bezoek aan Bastenaken op 28 maart 2015 en we bieden het  

volgende programma aan: 

07.00  Vertrek Koning Boudewijnplein 

10.00 Bezoek Bastogne War Museum 

12.30 Picknick (meebrengen) 

13.30 Borrelwandeling in de mooie omgeving 

 Aangepaste activiteit voor niet-wandelaars 

15.30 Vrij bezoek stadscentrum 

17.00 Instappen richting restaurant 

20.30 Thuiskomst 

De kostprijs zal rond de € 35,00 bedragen, de eerste 50 inschrijvers mogen mee! 

Meer  info en details in de volgende ‘leeft’. 

Inschrijven kan via inschrijfstrookje bij : 

Bijloos Mark, Geenrijt 73, 011.42.46.50 

mark@kwbheusden.be 
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Mijnwerkers-

brancardiers  

Heusden 
t.v.v. hun ziekenwerking 

 

Kaartwedstrijd 
“        "ZETTEN” 

 

      
 

Zaterdag 14 februari 2015 

In de feestzaal van de Kring 
 

Aanvang:  19.30 uur 

 

Ook ‘niet-kaarters’ zijn van harte welkom 

!!! 
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Unieke reis naar zuidwest Polen en Praag.         

 20 tot 29  juli 2015 
              

Vorig jaar ging deze reis niet door. Dit jaar wel!                                                                                     

Met de bus verkennen we het zuidwesten van Polen en de unieke stad 

Praag. Bouwstenen van deze rondreis zijn: een gevarieerde cultuur, een 

boeiende geschiedenis en een mooie natuur.  

 
Een korte beschrijving: Dag één reizen we met de bus tot aan de Poolse grens.  

Onderweg bezoeken wij een mooi Duits stadje. 

Dag twee rijden we naar Wroclaw. Onderweg bezoek aan de vredeskerk van 

Jawor (gebouwd na de 30-jarige Oorlog in de 17e eeuw). We rijden met een 

oude tram door Wroclaw. 

Op dag drie bezoeken we verschillende bezienswaardigheden in deze oude stad, 

o.a. het  bekende schilderij ‘Panorama van Raclawice’ van wel 120m lang.  

Dag vier begeven we ons zuidwaarts, naar Karpacz. Onderweg stoppen we o.a. 

aan het kastelencomplex van Ksiàz en de voormalige uraniummijn van Kowary.  

Dag vijf blijven we in en rond Karpacz, met o.a. een (gemakkelijke) wandeling 

in het natuurpark van Wiesciszowice. We bezichtigen de houten Wangkerk.  

Dag zes reizen wij via Jablonek en Turnov naar de Tsjechische hoofdstad 

Praag. 

We maken kennis met de stad. 

Dag zeven bezoeken wij pareltjes in Praag: de burchtwijk van Praag, het Paleis 

Schwarzenberg, het Koninklijke Paleis en het Gouden Straatje. We voorzien 

ook vrije tijd.  

Dag acht trekken we naar de provinciestad Kutná Hora, op een uurtje van 

Praag. De St.-Barbarakathedraal staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  
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Dag negen is voorbehouden voor het oude centrum van Praag met de 

Karelsbrug, het Wenceslasplein, het Oude Stadsplein en de Joodse wijk.  

Dag tien ontbijten we en vatten daarna de terugreis naar België aan. 

 

ZUID-POLEN & PRAAG- DEELNAMEPRIJS 
Per persoon (basis = tweepersoonskamer) .......... € 924  

(kan licht verschillen) 

Toeslag eenpersoonskamer:...................€ 250 

KORTING 

Pasar en kwb-leden .................................€ 25 

INBEGREPEN:  

Alle transfers volgens programma in comfortabele autocar  

9 overnachtingen in half pension  

inkomgelden volgens programma 

Nederlandstalige reisbegeleiding  

annulatie- en LO-verzekering 

NIET INBEGREPEN:  

Lunches - fooien - drank bij maaltijden - reis en bijstandsverzekering - 

persoonlijke uitgaven 

 

Inlichtingen en inschrijvingen bij Ward Ceyssens.  0478 514588 

ceyssensward@hotmail.com 
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Verslag van het 27ste jaar KWB – overdag. 

“Deel 2.” 
 

04/12/2014 De wegcode. Door Danny Wendelen. 

We verplaatsen ons dagelijks met de auto of met de fiets en de wegcode kennen 

we allemaal, dat denken we toch, toch betrap je jezelf op een spreekbeurt zoals 

vandaag heel dikwijls op de bedenking : “zit dat zo, dat wist ik niet”. 

Sommigen van ons stammen nog uit de tijd dat je een rijbewijs kon krijgen door 

op het gemeentehuis te verklaren dat je kon autorijden. Je kreeg dan doodleuk 

je rijbewijs. Heel veel mensen zijn op die manier hun rijbewijs gaan halen 

zonder dat ze ooit achter het stuur van een auto gezeten hadden. Anderen, 

waaronder ikzelf, hebben een rijbewijs van 118 frank, (€2,95) 100 frank voor 

een theoretisch examen  in Alken en 18 frank BTW. Als je geslaagd was voor 

dat theorie examen mocht je de baan op zonder begeleider maar je moest wel 

een half jaar met een “L” rijden. Kocht je pas vijf maanden later een auto dan 

moest je maar een maand  met een “L” rijden en dat was het dan. Ondertussen 

zijn er heel wat regeltjes veranderd en bijgekomen, van de verplichting om een 

autogordel te dragen tot het ritsen en een fluorvestje bij hebben voor de 

bestuurder als je autopech hebt. Wat is een fietsstraat, een fiets suggestiestrook, 

een busstrook en mag je als autobestuurder op die busstrook rijden?  Hoe snel 

mag je rijden op een verkeersdrempel en heeft de voetganger voorrang op de 

afwisselende korte en lange witte lijnen die het begin van de drempels 

aangeven. Na twee uur was iedereen overtuigd, het is verrijkend ons een 

dergelijke voormiddag te organiseren en het is zeker voor herhaling vatbaar.  

11/12/2014. Kerstfeest. 

Kerstfeest, opnieuw een kerstfeest, het zevenentwintigste op rij en met alles er 

op en er aan. Een paar liedjes zingen, even blijven stilstaan met wat Kerstmis 

echt is en daarna goed eten en 
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goed drinken, de dooie momenten opgevuld door een entertainer en een losse 

babbel met de mensen die rondom je zitten. En toch is het kerstfeest elk jaar 

weer iets speciaals, een feest waar je een nieuwe deelnemer leert kennen,  

waar je aan de babbel geraakt met iemand die je voordien maar oppervlakkig 

kende en plots, misschien omdat het Kerstmis is, ontdek je in dat iemand een 

fantastisch mens. Een gevoel zoals we dat kenden toen wij ons eerste  lief tegen 

kwamen, een gevoel van, knap zeg, de dag kan niet meer stuk. Dat is het gevoel 

van Kerstmis. Geen grootse dingen om de pers mee te halen, geen 

wereldrecords om mee uit te pakken in het nieuws, nee, een gewone losse 

babbel met  iemand waar je toevallig mee  aan ’t praten geraakt en dan dat 

warm gevoel krijgt van twee zinnen terug. De overdracht van een warme gloed 

tussen mensen, niet te beschrijven op papier, maar een gevoel dat we kennen, 

een gevoel van begrijpen, begrepen worden en geborgenheid tegelijk. Dat is 

Kerstmis. 

18/12/2014.  Bezoek aan het P N C. 

Het Provinciaal Natuurcentrum, kortweg PNC verbindt alles en iedereen die in 

Limburg met Natuur bezig is. Van dokters in de biologie tot leraren en 

natuurgidsen; van een onderzoek hoeveel processierupsen er volgend jaar gaan 

zijn tot de LIKONA werkgroepen. Een degelijk natuurbeleid heeft nood aan 

wetenschappelijke kennis. In Limburg wordt deze kennis samen met 

vrijwilligers verzameld en daarna bijeengebracht onder de paraplu van de 

“Limburgse Koepel voor Natuurstudie”, kortweg LIKONA. De werkgroepen 

hierin zijn o.a. de vogelwerkgroep, vissenwerkgroep, de werkgroep voor de 

kevers, de vlinders, de dassen, de vleermuizen, de  

mossen enz., te veel om allemaal op te noemen maar ze bestaan allemaal uit 

enthousiaste vrijwilligers die hun deelgebied in de natuur uitdiepen om deze 

kennis te verzamelen en door te geven. Voor velen een uit de hand gelopen 

hobby die intussen een passie geworden is. In dit enthousiasme werden we ook 

ondergedompeld toen we in de virtuele wereld van de vier  
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jaargetijden terecht kwamen en velen onder ons naar de vissen aan ’t vangen 

waren, letterlijk opzij gingen als er een kolonie mieren op hun afkwamen of 

opgeschrikt werden als er een knorrend everzwijn uit het struikgewas kwam. 

Het gevaar van het binnenbrengen van exoten , die onze inlandse fauna en flora 

soms  vernietigen,werd weer maar eens pijnlijk aangetond. De meerstippige en 

anders gekleurde ingevoerde Aziatische lieveheerbeertjes die onze eigen twee-

stippige en zeven-stippige lieveheersbeestjes opeten. Onze lieveheersbeestjes 

die nochtans de bladluizen op onze planten verdelgen. De mensen die een 

Amerikaanse 

brulkikker kopen voor in hun terrarium maar die dit diertje al vlug beu zijn en 

dan maar vrijlaten in de naruur. Deze kikker gaat werkelijk van vijver tot vijver 

om onze eigen inlandse amfibieën op te eten.  De verspreiding  

van Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik die argeloos is ingevoerd en 

intussen zo woekert in onze bossen dat onze eigen inlandse soorten geen kans 

meer krijgen om te groeien en verstikt worden. Kortom, een leerrijke 

voormiddag die te kort was om op de vele vragen in te gaan.   

08/01/2015. Borrelwandeling.  

De “Borrelwandeling” tussen aanhalingstekens en met een hoofdletter, op de 

eerste bijeenkomst van het jaar,  is een traditie die niet stuk te krijgen is. Dit 

jaar liep de stilaan legendarische geworden borrelwandeling van KWB-overdag 

door de vallei van de middenloop van de Mangelbeek waar de beek gedurende 

eeuwen de grens vormde tussen de deelgemeenten Heusden en Zolder. De 

officiële naam van dit prachtig natuurgebied is, zoals je hoger ziet, een hele 

mond vol maar elke heusdenaar kent het gebied veel beter als : “het broek 

achter ‘t ruteke oanne Moalbeek.” Ondanks we sommige jaren sneeuw, regen, 

wind en vrieskou moesten trotseren is de  borrelwandeling nog nooit afgelast. 

Ook dit jaar hadden de weermakers in Ukkel slecht weer beloofd maar de echte 

die waren op post.  

Of het de echte wandelaars of de echte zuipers waren laat ik in het midden maar 

de meeste deelnemers waren uitstekend in de beide disciplines, als het een 

Olympische discipline was konden ze zeker een gouden medailles mee  
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naar Heusden brengen. We stonden ’s morgens met een kleine 40 deelnemers 

voor “De Kring” en om klokslag 9u00 zijn we vertrokken. In de Schootstraat 

zijn we aan het kapelleke afgeslagen “het broek in” en enkele honderden meters 

verder stond Charly al klaar met de borrels op de eerste stopplaats.  

Vervolgens gingen we door naar “de Moalbeek” en met zo een paar borrels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op kwamen de tongen los. Sommigen van de vrouwen herinnerden zich nog dat 

ze als kind in monokini gingen zwemmen in “de Moalbeek” een bikini  

kenden we toen nog niet en laat staan dat er geld was om er een te kopen  

maar de broek hielden de dames aan en ze dragen ze trouwens nu nog altijd, 

zelfs op de borrelwandeling. Een paar straffe verhalen verder, waarvan ik je de 

details ga besparen, kwamen we aan bij het kasteel van Meylandt, onze tweede 

stopplaats. Ook daar werd aardig geborreld en vervolgens waggelde de hele 

groep opnieuw richting "Beek" en werden de verhalen hoe langer hoe pittiger. 

Na de derde stopplaats onder de brug van “het ruteke”waren er zelfs die 

volgend jaar een vierde stopplaats wilden want ze kregen er niet genoeg van. 

Wij danken iedereen voor de straffe  verhalen en de pittige details die de 

wandeling hebben gekleurd en zeker Charly en zijn vrouw  voor de omkadering 

en de ontnuchterende koffie. 

Wigo   
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Agenda KWB-Overdag 

05 / 02  Brandweer. 
Bij brand en ander onheil, zoals zware verkeersongevallen, 

overstromingen, enz. wordt steevast beroep gedaan op de brandweer. 

En ook bij de brandweer is stilstaan, achteruitgaan. Op nationaal vlak 

worden beslissingen genomen die te maken hebben met de organisatie 

en reorganisatie van de dienstverlening inzake bestrijding van allerlei 

kleine en grote rampen. En ook de brandweer in Heusden ontsnapt niet 

aan de regelgeving. 

Hoe evolueert het personeelsbestand ( beroepskrachten en 

vrijwilligers)? Welke beslissingen moeten worden genomen 

betreffende investeringen in materieel en infrastructuur?  Hoe 

verloopt het proces in een provinciale context? 

Deze en andere vragen worden behandeld door Marc 
CEYSSENS, commandant van de brandweer in Heusden. 

12 / 02 De Nieuwe wildernis. NIEUW! Film! 
In een uitgestrekt moeras scheert een majestueuze zeearend over de 

boomtoppen. Denderend trekt een kudde van duizende wilde paarden 

voorbij. Twee volwassen edelherten leveren strijd om in de gunst van 

een hinde te komen. Dit is pure, woeste natuur, zoals je ze nooit eerder 

zag. En gewoon gefilmd in de lage landen.  

Natuurpunt lanceert De Nieuwe Wildernis in de Oostvaardersplassen 

in Nederland. 

We gaan op verplaatsing naar Roxy theatre in Koersel. 
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19 / 02 Griffelen en enten. 
Al is het nog volop winter, sommige handen beginnen te jeuken.  

Johan Ceyssens zal met plezier komen uitleggen hoe we te 

werk moeten gaan om resultaten te behalen.  

26 / 02 Jordanië.   ردنّيّة المملك����ة  الھاشميّ  ا
Een vreedzaam land omringd door 

landen waar de vrede nog altijd ver 

weg is. Het grenst aan Palestina, 

Israël, Irak, Syrië en Egypte. 

En toch lokt Jordanië toeristen aan. 

Je komt  terecht in het hart van het 

Midden-Oosten. Hier maak je kennis 

met de Arabische wereld, prachtige 

woestijnvlakten, de curieuze Dode 

Zee, de prachtige Golf van Aqaba, de 

rode rotsen van Petra, 

indrukwekkende archeologische 

opgravingen  

en de vriendelijke bevolking.  

Degenen die door Jordanië rondreizen, genieten van een zonnig land in 

Zuidwest-Azië vol verrassende bezienswaardigheden. 

Gilbert Bueckenberghs is meermaals in Jordanië geweest. Ontelbare 

groepen hebben samen met hem dit land bezocht. Kom luisteren wat hij te 

vertellen heeft over dat fascinerend land. 

 

    Je kwb-lidkaart is geld  waard 
 

     Winnaar  februari:       
 

      André Schroyen  Hemelrijk 

 

    Waardebon 2 pers. Café Manger  vrijdag 13 maart of 

    Waardebon 1 persoon  Valentijnontbijt 15 februari 
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Agenda februari-maart 
 

dinsdag 3 feb.  Banketbakken 

 

donderdag 12 feb. KWB-overdag : nieuwe wildernis. 

 

zondag 15 februari Valentijn-ontbijt 

 

donderdag 19 feb. KWB-overdag : Griffelen en enten. 

 

donderdag 26 feb. KWB-overdag : Jordanië 

 

donderdag 5 maart KWB-overdag : bezoek Bib. 

 

donderdag 12 maart KWB overdag : daguitstap Antwerpen. 

 

vrijdag 13 maart Café Mangé 

 

donderdag 19 maart KWB overdag : feestelijke afsluiting. 

 

zaterdag 28 maart Busuitstap Bastogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14- 



Stroomtrainers gezocht 
 

De provincie Limburg wil samen met alle Limburgse gemeenten en 

verenigingen klimaatneutraal worden. Daarom wordt begin 2015 de campagne 

‘de stroomlijners’ gelanceerd. Doel: een slanke energiefactuur voor elke 

Limburger. De provincie wil aantonen dat elektriciteit besparen pijnloos kan 

gebeuren zonder aan comfort in te boeten. 

Voor deze campagne zoeken we verschillende Stroomtrainers (m/v). 

 

 Heb je interesse, of ken je iemand met: 

• een warm hart voor de provincie Limburg, 

• goesting om de klimaatverandering tegen te gaan, 

• talent om met mensen om te gaan en in contact mee te treden, 

• nog wat vrije tijd te besteden. 

Laat het ons weten.  

De Stroomtrainer zal: 

• enkele huisbezoeken afleggen waarin in korte tijd wordt nagegaan hoe 

elektriciteit kan worden bespaard (timing: in de maanden februari, maart 

en april), 

• samen met iemand van de gemeente een kleinschalige groepsaankoop 

organiseren van energie-efficiënte toestellen zoals een wasmachine, 

koelkast, diepvries, verlichting enzoverder. 

Wij bieden aan de Stroomtrainer: 

• alvast een mooi cadeau, 

• het nodige gereedschap om de huisbezoeken af te leggen en de 

groepsaankoop mee te organiseren, 

• een zeer deftige opleiding door ervaren energiecoaches 

 

 

Meer info kan je bekomen bij : 

Bijloos Mark, Geenrijt 73, 011.42.46.50 

marc.bijloos@telenet.be 
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FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 - Xavier Vaes, broer van Marcel Vaes, Mispad 

 
 

Café Mangé vrijdag 13 maart 
 

De volgende Café Mangé kondigt zich 

weer aan. 

Voor 4 euro kan je op vrijdag 13 maart 

weer lekker komen eten en gezellig  

keuvelen in de kleine feestzaal van de 

Kring. 

Deze keer staat er een stoofpotje van 

hondhaai op het menu. 

Inschrijven kan bij : 

Mark Bijloos, Geenrijt 73, 011.42.46.50 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

In het hart van elke winter zit een trillende lente, en 

achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende 

dageraad. 
       Gahlin Gibral 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

13 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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