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KWB-kids 

Wij willen graag een nieuw idee lanceren binnen onze KWB-afdeling 
: KWB-kids! Dit idee past in het kader van de verjonging / 
vernieuwing binnen onze vereniging en het feit dat wij willen 
uitgroeien tot een ‘gezinsvereniging’. 
Wat is nu precies de bedoeling? Wij 
willen regelmatig een activiteit 
aanbieden voor de (klein)kinderen van 
onze KWB-leden. Niet dat wij 
‘kinderopvang’ willen gaan spelen 
maar wij willen onze leden de kans 
bieden om samen met hun 
(klein)kinderen een aangename tijd te beleven. Wij bieden dus een 
activiteit aan gericht op kinderen maar waarbij ieder kind moet 
vergezeld zijn van minstens één (groot)ouder. Een goed voorbeeld 
daarvan is het pompoensnijden dat al een paar jaar op ons 
programma staat. Voorlopig hebben wij al enkele vage ideeën van 
wat er mogelijk kan zijn, maar heel wat van onze bestuursleden 
hebben al een serieuze agenda … Vandaar dat wij een oproep willen 
doen om enkele mensen te vinden die samen met ons een 
werkgroepje willen vormen om dit idee verder uit te werken. Dat zou 
kunnen inhouden dat je echt gaat deel uitmaken van die werkgroep 
maar ook mensen die wat minder tijd hebben maar wel willen 
meewerken aan één bepaalde activiteit zijn meer dan welkom! 
Geïnteresseerd? Graag een seintje naar kwbheusden@gmail.com of 
een telefoontje naar Danny 0478 30 34 12. 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Je K.W.B.-lidkaart is geld waard ! 

Ook deze maand heeft een onschuldige hand een 
winnaar van een waardebon voor Café Manger (2 

pers.) aangeduid : 
De winnaars zijn : Tim & Helga Francis-
Leeten  M. V. Melbeekstr.. 
Proficiat en welkom op Café Manger! 
 

 

 

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) 

 

De ‘LEEFT’ digitaal ontvangen? 

Wil jij (en je huisgenoten) in de toekomst digitaal ontvangen?  Eén 
mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat! 

  

tel:089%2F%2035%2051%2030
http://www.comfortheating.be/
mailto:info@comfortheating.be
mailto:kwbheusden@gmail.com
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Leestips van lezers : oproep.  

Heb jij de laatste tijd een interessant boek 
gelezen? Wil jij daarover een kort artikeltje 
schrijven? Insturen kan via 
kwbheusden@gmail.com of neem contact op met 
Danny 0478 30 34 12 (Merelstraat 46). 

Café manger vrijdag 22 maart ‘19 

Menu : Babi Pangang met rijst en een 
nagerechtje. (stoofvlees op Chinese 
wijze) 
Wanneer : vrijdag 22 maart ’19 tussen 
18 & 20 uur 
Waar : in de kleine feestzaal van De 
Kring 
Prijs : € 4 per persoon (kinderen tussen 2 & 10 jaar € 2) 
Inschrijven : Marc Bijloos, Geenrijt 73 / 011 42 46 50 /       
0479 54 55 75 / marc.bijloos@telenet.be  voor woensdag 20 
maart. Betalen doe je ter plaatse (vergeet je kwb-bon niet). 
Enkel de eerste 90 inschrijvers kunnen deelnemen. Breng je 
kinderen en/of kleinkinderen eens mee. 

Straat.net 2019: ook wij doen weer mee voor een 
propere buurt 

 
Rond het weekend van 22-24 maart 
doen we weer mee aan de jaarlijkse 
zwerfvuilopruimactie. Elke 
deelnemer ontvangt een 
veiligheidsvestje, 
werkhandschoenen, vuilzakken en een grijper.  
Begin februari deden we een aanvraag om weer mee te doen 
aan deze actie en in de loop van maart krijgen we dan meerdere 
Heusdense straten toegewezen. 

mailto:kwbheusden@gmail.com
mailto:marc.bijloos@telenet.be
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We knutselen deze dan tot enkele 
routes van een dik uur. Wie zin heeft 
in een gezonde lentewandeling met 
een goed doel mag zich melden bij 
Stefan.aerts55@telenet.be of 
0474354321 tot 12 maart voor wat 
praktische afspraken. Je kan ook 

afspreken in groep of familie. 
Ah Ja. We ontvangen voor onze werking 15 euro per opgeruimde 
kilometer. 
 

 

Volgende kookles : 19 maart ’19 : 
gerechten/hapjes voor een paasbrunch. 

Tijdens de volgende kookles gaan we allerlei gerechten en hapjes 
leren maken die we kunnen serveren tijdens een paasbrunch (en 

natuurlijk ook bij andere 
gelegenheden). Deze les zal 
doorgaan in de keuken van 
het Kuipershof op dinsdag 19 
maart ’19 om 19.00 uur. 
Inschrijven kan op de 
volgende manier : 

- Eerst telefonisch aanmelden ( Danny 0478 30 34 12) 

- Een voorschot van € 8 (niet-leden € 10) betalen door 

storting op BE04 3350 1638 1831 (= KWB-Heusden) met 

vermelding van de naam van de deelnemer en koken 

paasbrunch. (juiste afrekening ter plaatse) 

- Of gewoon door te gaan betalen bij Danny (Merelstr. 46) 

 

 

 

 

 

 

mailto:Stefan.aerts55@telenet.be
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Foto-wandel-zoektocht 

 

Vanaf maart is het weer zover en kan er naar hartelust 
gewandeld en gesnuffeld worden tijdens een tochtje van  + 5 km 
met veel zoekplezier.  Vertrek zoals altijd aan Eetcafé De Kring.   
 
Formulieren zijn te verkrijgen aan € 2.50 bij: 

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-
Zolder 
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-
Zolder 
- Eetcafe De Kring.  
 

Trommel familie, vrienden, kennissen,...bij elkaar en maak er 
een leuke activiteit van. 

 

Leestips van onze leden (2) 

Deze maand bespreken we een heel ander soort boek, nl. De 
Chesapeake-baai van James A. Michener. De naam van 
deze schrijver zal bij sommigen een belletje doen rinkelen. 
Inderdaad het is de schrijver van ‘Centennial’, een bekend boek 
dat verfilmd werd tot een succesvolle tv-serie. 
Hij is vooral bekend voor zijn dikke (verzonnen) 
historische romans waarin hij op een 
onnavolgbare manier de geschiedenis van 
streken en landen omschrijft (o.a. Hawaii, 
Alaska, …). 
In dit boek beschrijft hij de geschiedenis van de 
Chesapeake-baai gelegen aan de Amerikaanse 
Oostkust. Startend met een unieke beschrijving 
van de vruchtbare streek met imposante bossen, heldere rivieren 
en de bijbehorende dieren passeren achtereenvolgens 
autochtone indianen, de eerste blanke kolonisten, Quakers, 
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gevluchte slaven, allerlei blanke avonturiers … Hij beschrijft het 
leven van deze mensen waarbij heel wat facetten van het leven 
aan bod komen : liefde en haat, samenwerking en vetes, 
avontuur, …  
Wie houdt van realistische historische boeken over het leven van 
‘gewone’ mensen moet dit boek of één van de andere boeken 
van deze schrijver zeker eens lezen. Het is zeker aangename 
literatuur waarbij je nooit de indruk krijgt dat je een 
‘geschiedenisboek’ aan het lezen bent. 
 

Samenaankoop stookolie maandag 
23 april 2019 

Je kan stookolie bestellen via bijgevoegd 
inschrijfstrookje of online via 
www.kwbheusdencentrum.org 

70 jaar bestaan Mijnwerkers-Brancardiers 

 
In het kader van de festiviteiten rond het 70-jarig bestaan van 
de Mijnwerkers-Brancardiers afdeling Heusden-Centrum, 
organiseren zij het ‘Lisa gelooft – concert’ met Lisa del Bo! 
Praktisch :   

- Zondag 20 oktober ‘19 

- Aanvang 15.00 uur (deuren 

14.15) 

- St-Willibrorduskerk 

Heusden-Centrum 

- Tickets : € 15 nu al te 

reserveren bij Helena 

Buntinx, Schootstraat 137  H-Z, 0498 76 01 31 

Wij hebben het maar van horen zeggen, maar dit concert zou 
echt de moeite waard zijn! 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Nieuwe website KWB-rijbewijs. 

KWB ijvert al jarenlang voor een degelijke betaalbare rijopleiding 
van de toekomstige autobestuurders. Eén manier daarvoor is de 
vrije begeleiding. Om die voorbereiding kwaliteitsvol te laten 
verlopen heeft KWB-nationaal onlangs een nieuwe website 
gelanceerd : 

http://www.kwb.be/rijbewijs . 
Je vindt er alle informatie die je nodig kan 
hebben voor het behalen van een 
rijbewijs, de nieuwste aanpassingen aan 
het verkeersreglement, …. Bovendien vind 
je er een on-line leerplatform ter 
voorbereiding van het theoretisch examen.  
 

Doordenkertje 

Wie van de ouderen herinnert zich niet de vastenperiode van 
vroeger? Kinderen mochten geen snoep eten, en gingen door de 
week ijverig naar de kerk, voor een stempeltje op hun blad. 
Mannen lieten hun pintje, vrouwen hun koekje bij de koffie. 
Kortom met zijn allen deden we verstervingen, om dan bij Pasen 
weer de teugels te laten vieren.  
Letterlijk vasten, ontberen van eten of drinken, is er niet meer 
bij voor ons. De islamieten doen dit nog wel. En heeft Tournéé 
Minerale (een maand geen alcohol gebruiken) ook niet het idee 
overgenomen?   
6 maart begint opnieuw de christelijke vastentijd. Verstervingen 
hoeven niet meer zo nodig. Vasten is  vooral een bezinningstijd 
in voorbereiding op Pasen. Wat mag vandaag vasten nog 
betekenen voor u? Wat zou jij kunnen doen, of willen doen? In 
deze wereld van ‘alles kan en alles mag’, is het misschien de 
moeite om hier even bij stil te staan. Op welke manier wil ik een 
(korte) periode anders, meer bewust, leven?   
Ward C. 

http://www.kwb.be/rijbewijs
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Infoavond: Veilig op een veilige fiets 
Kwb Heusden i.s.m. KVLV 

 
Steeds meer mensen in Vlaanderen nemen de 
fiets om zich te verplaatsen naar de winkel, 
het werk of gewoon om een fietstochtje te 
maken. Dat is een goede keuze die we 

aanmoedigen! Natuurlijk moeten we ook op de fiets rekening 
houden met de verkeersregels en specifieke risico's.  

Als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer, want je hebt 
geen bescherming rondom jou zoals in een auto. Daarom is het 
extra belangrijk om jezelf te beschermen. Zorg ervoor dat je fiets 
volledig in orde is en dat je voldoende zichtbaar bent. Onderhoud 
ook je vaardigheden, want door te fietsen behoud je je 
evenwicht, je spierkracht, je flexibiliteit en je reactievermogen. 

Programma 

Deel I 

Iedereen op de fiets. 
• Welke type fiets en fietser;  
• Frequentie van rijden en andere 

weggebruikers; 
• Voorschriften fiets. fietshelmen 

en hesjes. 

Een plaats op de weg voor iedereen. 
• Soorten fietspaden en omschrijving; 
• Uitzonderingen en fietsotrades; 
• Rotondes, fietsstraat en fietsen op de rijbaan. 

Tussendoor mogelijkheid tot vragen betreffende de 
verkeerscode. 

Fietsen en risico’s. 
• Risicoanalysetest en vrachtwagens. 
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Deel II 

Elektrische fietsen 
• Soorten;  
• Reglementering; 
• 7 gouden tips. 

Afsluiting met mogelijke vragen omstreeks 22.00 uur. 

Wanneer: donderdag 4 april, 20.00 uur 

Waar: Feestzaal van de Kring 

Deelname is volledig gratis, maar graag een seintje indien je er 
bij wil zijn: 

• Ludo Engelen: ludoengelen@gmail.com, GSM 0478 38 49 39 
• Rosita Vandebroek: rosita.vandebroek@telenet.be , GSM: 

0474 59 06 

Bloemschikken : paasstuk 

Na het succes van de kerststukjes, plannen we een  nieuwe 
avond bloemschikken op dinsdag 2 april ’19 om 19.30 in de 
Hobbyzaal van de Kring.  
We maken dan allemaal een paas-bloemstuk onder 
begeleiding van ‘Greta van Bopha’ . De materiaalkost zal 
ongeveer 25 euro. Wie tijdig 
inschrijft, krijgt foto’s van 2 
bloemstukken doorgestuurd. Je mag 
dan kiezen welk je wil maken. Greta 
zorgt voor al het materiaal.  
Zelf zorg je voor een schort, mesje, 
schaar en transportkom.  
Telefonisch inschrijven én 10 euro 
voorschot (niet-kwb-leden betalen € 
12) storten op BE04 3350 1638 1831 
met vermelding ‘bloemschikken 2 
april en naam’. Of gewoon bij Diane Timmers Merelstraat 46    
0472-03 31 68. 

mailto:ludoengelen@gmail.com
mailto:rosita.vandebroek@telenet.be
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Verslag van het 31ste jaar KWB – overdag. “Deel 3.” 
17/1/19 petanque in “de Berk” 

Eenmaal per jaar spelen we met de bollekes, dat is een oude 
traditie bij KWB-overdag en om deze traditie in ere te houden 
trokken we op 17 januari naar de petanquebanen in de 
Valentinusstraat achter de terril op de Lindeman. Er werd 
gewikt en gewogen, gemeten  en nagemeten, want een punt is 
een punt, zo gaat dat nu eenmaal bij petanque. 
Hier de uitslag van een 
boeiende voormiddag. 

1 Louwet Jos 

2 Coels Vital 

3 Verlinden Jacques 

4 Willems Jos 

5 Aerts André 

6 Elsen Christiane 

7 Bleux Marie-José 

8 Huybrechts Sylvain 

9 Jamers Romain 

10 Elsen Roger 

 

24/1/19   Leven voor, tijdens en na topsport; Door Marc 
Wauters. 
Marc werd geboren in Tiewinkel Lummen en was van jongs-af-
aan al gefascineerd door alles wat wielen had. Gaan fietsen was 
dan ook zijn leven. Gelukkig kon hij al vroeg mee gaan fietsen 
met de wielertoeristen omdat zijn vader dat ook deed. ’s 
Zomers op de weg, ‘s winters in het bos. Daar werden dan ook 
de kiemen gelegd voor zijn latere wielercarrière. In 1991 is hij 
prof geworden bij de Lotto ploeg en is actief met koersen bezig 
gebleven tot 2006. Tijdrijden was zijn specialiteit. In de Ronde 
van Frankrijk heeft hij ooit een rit gewonnen met aankomst in 
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Antwerpen en veroverde hierdoor ook de gele trui. De volgende 
dag kon hij in het geel door zijn geboortedorp Lummen rijden. 
Ik denk dat er heel weinig renners zijn die dat van zich kunnen 
zeggen. 
Toen hij op 38 jarige leeftijd stopte met koersen is hij met de 
wielerschool op het Circuit van Zolder begonnen. Het doel is 
jonge mensen doen bewegen op de fiets en een opleiding te 
geven in het fietsen of met een BMX. Van de wielerpiste op de 
omloop maakt hij zijn levenswerk en als alles goed loopt starten 
einde van dit jaar de werken. Het totale project zou een 550 
werkdagen in beslag nemen, dus kunnen we misschien in 2022 
naar de zesdaagse van Heusden-Zolder gaan kijken. 
31/1/2019 Wilde dieren in Limburg. Door Jan Kenens. 
Als we spreken over “terugkeer van wilde dieren” wil dat 
zeggen dat deze dieren hier door 
de eeuwen heen altijd hun thuis 
gehad hebben maar in vorige 
eeuwen verdwenen zijn. Ofwel was 
het biotoop was niet meer geschikt 
om er in te leven of ze zijn door de 
mens uitgeroeid omdat het concurrenten waren voor de jacht 
van de kasteelheren.  
De laatste decennia is daar een kentering in gekomen door de 
natuur te herstellen. Dit gebeurde vooral op initiatief van 
natuurverenigingen in samenwerking met Europa. Er is 
langzamerhand een biotoop ontstaan dat meer en meer terug 
geschikt is voor grotere wilde dieren.  
Limburg is in Vlaanderen het buitenbeentje met nog heel veel 
groen mede dankzij het militair domein van Leopoldsburg en 
het schietterrein van Helchteren. Hierdoor hebben we nog twee 
uitgestrekte natuurgebieden. 
De wolf spreekt als toppredator het meest tot de verbeelding 
maar zou niet in Limburg gebleven zijn als er niet voldoende 
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prooidieren waren zoals reeën, hazen en everzwijnen en deze 
laatste staan hoog op de menulijst van de wolf. 
Naast de wolf wordt ook de Linx en de wilde kat (niet te 
verwisselen met de verwilderde huiskat) waargenomen in 
Limburg.  De bever en de otter hebben zich intussen ook 
opnieuw kunnen vestigen en de goudjakhals staat aan de 
grenzen van Limburg te trappelen om zich er terug te vestigen. 
De Oehoe en de raaf zijn ook terug en de zeearend en de 
visarend worden regelmatig gespot.  
07/2/2019 Bezoek aan LENZO houtbehandeling. 
Lenzo, het familiebedrijf van Lenaerts en zonen, dat minder dan 
10 jaar geleden werd opgericht en 
nu aan 50 mensen werk biedt, in 
volle zomerseizoen kan dit oplopen 
tot 70 werknemers. Er wordt hout 
verwerkt van over de hele wereld 
van zacht hout of type 4 tot hard 
hout of type 1. De duurzaamheid 
van het hout kan ook verbeterd worden door het te 
impregneren of door het thermisch te behandelen. Jaarlijks 
wordt hier tot 40 000 kubiek meter hout verwerkt tot balken, 
planken, klikplanken. Het afval wordt gesorteerd volgens de 
houtsoort en dit wordt opgehaald om te gebruiken in de 
paardenstallen of te verwerken in briketten. In de toekomst 
wordt tegenover het bedrijf opnieuw bijgebouwd voor onder 
meer een eigen drogerij voor het hout.  
14/2/19 Onderhouden van orchideeën. Door Pros Alen. 
Orchideeën vinden we over de hele 
wereld, van de tropische regenwouden tot 
in de woestijn en ook op kale rotswanden 
tot duizenden meters hoogte. Er zijn 
ongeveer zo een 30.000 soorten. Naast 
deze soorten zijn er meer dan 100.000 
kruisingen of hybriden bekend, het zijn 
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vooral deze soorten die te koop aangeboden worden. Ook bij 
ons in België groeien wilde orchideeën, de wespenorchis zie je 
zelfs vrij regelmatig. De soorten die hier in het wild bloeien 
hebben praktisch allemaal kleine bloemen en vallen daardoor 
minder op. Ze staan allemaal op de lijst van de beschermde 
planten. Als je toch eens de neiging zou hebben om er één uit 
het wild te roven en in je eigen tuin te zetten ben je er aan 
voor de moeite. Onze wilde orchideeën leven allemaal in 
symbiose met ondergrondse zwammen. Je kan wel de orchidee 
uitsteken maar de onzichtbare zwammen waar ze mee 
samenleven mee vervoeren gaat niet omdat je dan wel een 
ganse camion bodem zou moeten vervoeren. De plant zal dus 
vlug verwelken en afsterven. 
De wereld van de orchideeën is een mysterieuze wereld maar 
sommige tropische en subtropische soorten, onder meer een 
phalaenopsis is echt niet zo moeilijk door te houden en terug 
aan de bloei te krijgen. De meeste soorten die hier te koop 
aangeboden worden komen uit Zuid en Centraal Amerika.  
Meestal leven orchideeën met hechtwortels/luchtwortel op 
bomen en takken, zij halen niets van voedsel uit deze gastheer. 
Het levensonderhoud komt uit de in de lucht aanwezige stoffen. 
Een minderheid schiet op uit een ondergrondse wortelknol! Het 
zijn praktisch allemaal schaduwplanten die houden van veel 
licht maar geen direct zonlicht. Een plant mag tot 3 jaar in 
dezelfde pot staan, als de schors tussen de wortels muf tot rot 
ruikt ga je best over tot verplanten. Geef ook niet te veel mest, 
er gaan meer orchideeën dood aan overbemesting als aan een 
tekort aan meststof. 
Wigo. 
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Stand van zaken yoga lessen 

We zijn in de helft van onze yogalessen aanbeland. Dat betekent dat 

we reeds vijf van de tien lessen hebben afgewerkt. Na onze info-

avond hadden we zestien kandidaten bereid gevonden om deel te 

nemen. De eerste les was meer een kennismaking van wat we 

mochten verwachten. In de volgende lessen werd ons aangeleerd 

hoe we onze ademhaling onder controle zouden krijgen. Volgens 

onze lesgever Pierre, een gehomologeerd yogaleraar, is ademhalen 

één van de essentiële hoofdzaken. Daarop zouden we in de volgende 

lessen meer en meer de aandacht leggen. Dus laat ons zeggen dat 

les één een opwarmertje was voor de volgende lessen. In les twee 

ging het er al iets uitgebreider aan toe. Technieken die we haast 

nooit doen of gebruiken worden ons aangeleerd. Het hele menselijk 

lichaam komt aan bod in deze lessen. Rugoefeningen, zit oefeningen, 

beenoefeningen, het behoort allemaal tot een betere ademhaling. 

Iedereen werkt ook naar eigen kunnen en daar wordt echt de nadruk 

opgelegd. Naar je lichaam leren luisteren is de boodschap. Niks doen 

wat je lichaam niet aankan. Ondertussen zitten we aan de vijfde les 

en iedereen is nog razend enthousiast. Zelfs onze lesgever staat er 

van te kijken dat nog maar één iemand heeft afgehaakt. Soms zijn 

er wel eens afwezigen, maar dat komt dan door ziekte of andere, 

maar ze komen terug. Wat de deelnemers er van vinden zal je 

denken. Het is zelfs zo dat er al aan gedacht wordt om er een 

vervolgreeks aan te breien. Misschien gaan we dit wel overwegen 

naar het volgend seizoen, maar laat ons eerst deze lessen afwerken 

vooraleer we daaraan denken. Ook onze 

leraar wordt al een jaartje ouder al doet hij 

dit nog altijd met veel passie en 

gedrevenheid. Hij is laaiend enthousiast dat 

er nog maar eentje heeft afgehaakt en dat 

sterkt hem, kortom hij is een tevreden 

mens. 
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Recept van de maand : mousse van wintervruchten met 
frambozencoulis.  

 
Ingrediënten : (4 tot 6 personen) 
1,5 banaan, 1 citroen, 4 tot 6 sinaasappelen, 100 g magere verse 
kaas, 3 eieren, 1 dl room, 2 eetlepels 
Picon (of een andere sinaasappellikeur 
zoals Grand Marnier, Triple Sec, …), 50 
g fijne suiker, 3 zakjes gelatine Imperial. 
Voor de frambozencoulis : 150 g 
frambozen (diepvries), sap van ½ 
citroen, 3 eetlepels fijne suiker. 
Voor de versiering : 1 kiwi. 
Bereiding : 
Snij de banaan in stukjes en doe ze in een hoge maatbeker. Giet 
het sap van 1 citroen en de sinaasappelen bij. Mix zeer fijn. Dit 
zou samen ½ l fruitmengeling moeten zijn. Indien dat niet het 
geval is, vul aan met extra sinaasappelsap. Roer de eidooiers los 
met de verse kaas en de suiker en meng onder de fruitmengeling. 
Giet er de Picon bij en klop er tot slot de 3 zakjes gelatine door.  
Klop 1 dl room stijf en spatel voorzichtig onder de mousse. Klop 
vervolgens de eiwitten zeer stijf en spatel ook die onder de 
mousse. Schep de mousse in coupes en laat gedurende 
tenminste 8 u opstijven in de koelkast. 
Intussen bereid je de frambozencoulis : laat de frambozen 
ontdooien en mix ze fijn met het sap van ½ citroen en 3 eetlepels 
fijne suiker. Proef of je coulis voldoende zoet is en giet door een 
zeef. 
Afwerking : 
Versier de vruchtenmousse met schijfjes kiwi en geef er de 
frambozensaus apart bij. 
Tip : Indien de mousse voor kinderen bedoeld is, kan je natuurlijk 
de Picon weglaten. Smakelijk! 
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Verslag bakavond 22 januari ‘19 

 
Neem 16 enthousiaste KWB’ers, 
voeg er een degelijke bakjuf aan 
toe, weeg 2 lekkere recepten af, 
mix het geheel en je hebt een 
recept voor een geslaagde bakles!  
In een keuken van het Sint-
Franciscuscollege werd er op 
dinsdagavond 22 januari geklopt 
en gekneed dat het een lieve lust 
was. Onder de deskundige leiding van Greta Claes leerden onze 
bakkers in spe zanddeeg kneden en lepelbiscuit mengen. Er werd 
lekkere pudding geklopt en bloem, suiker, boter en 
amandelpoeder werden tot franginepanemengsel omgetoverd. 

Na enkele uren zwoegen en 
wat zoeken naar de juiste 
werking van de ovens 
werden 16 prachtige 
franginepanetaarten  en 
een heleboel lieflijke 
omeletjes uit de ovens 
gehaald. Zestien tevreden 

leden keerden met heerlijk gebak naar huis terug.  
Ook zin gekregen om eens mee te doen? Hou de Leeft in de 
gaten want er staan nog een heleboel kook- en baklessen op ons 
programma!  
Diane Timmers 
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Verslag Valentijnsontbijt. 

 
Op 14 februari was het de feestdag van Sint-Valentijn, de 
feestdag van de geliefden. KWB-Heusden vierde dit feest op 
zondag 10 februari met een ontbijt. 
Ook dit jaar was het weer een mooi verzorgd feest. De 
verantwoordelijken hadden hun uiterste best gedaan om het de 
jongere en oudere geliefden 
naar hun zin te maken. Ze 
waren al zeer vroeg druk in de 
weer om de zaal op te smukken 
met allerhande versierselen die 
bij Valentijn horen. De 
hoofdkleur van de versiering 
was natuurlijk rood, de kleur van de liefde. 
Allerhande soorten brood en broodjes en de meest 

uiteenlopende soorten van beleg 
waren mooi in buffetvorm uitgestald. 
Het rook heerlijk naar verse koffie. De 
aanwezigen genoten echt van dit fijne 
samenzijn. 
Proficiat aan alle medewerk(st)ers, 
weer een activiteit van KWB die 

ontmoetingskansen zeer waardevol maken.  
Tot volgend jaar! 
Jaak 
(Voor meer foto’s : www.kwbheusdencentrum.org )  

 

 

- Wanneer je een voorschot moest betalen, je 

de bruisende-buurt-bon best meebrengt naar 

de activititeit 

  

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Stookolieperikelen 

 
Voor alles is er een eerste keer, zo is er nu ook een 
samenaankoop stookolie waarbij geen enkele handelaar een prijs 
wilde maken. Bij kwb nog nooit eerder meegemaakt. Wegens de 
koude piek hadden ze het veel te druk en konden ze onze 121 
leden er niet bij nemen. Dit verhaal hoorde ik vijfmaal, het leek 
zelfs of er een complot was gesmeed tegen onze samenaankoop. 
Noodgedwongen moesten we onze actie veertien dagen 
uitstellen met de hoop dat de drukte wat voorbij zou zijn en dat 
we een goede en eerlijke prijs zouden bekomen. Het is niet 
ondenkbaar dat een handelaar in deze situatie een hoge prijs 
maakt om niet te moeten leveren en uiteindelijk toch kan leveren 
omdat er geen ander bod is. Gelukkig hebben we veertien dagen 
later van vier leveranciers een aanneembaar en eerlijk bod 
gekregen, Vanraak was opnieuw de beste van de klas en mocht 
voor ons leveren. (0,5994) 
Uit gesprekken met enkele handelaars kwam ik te weten dat niet 
alleen onze maar ook tal van andere verenigingen hun aankoop 
geen prijs opleverde. Enkel de samenaankopen waar de prijs op 
voorhand  afgesproken was werden beleverd (deze prijzen liggen 
meestal hoger als onze). 
Een andere reden om geen prijs te maken waren het hoge aantal 
bestellingen onder de 1000 liter. Vierentwintig bestellingen onder 
de duizend liter waarvan 18 bestellingen van 500 liter, dit is 
eigenlijk van het goede teveel. Handelaars die voor ons willen 
leveren krijgen slechts enkele uren de tijd om ons een zeer 
scherpe prijs te bieden als je aan deze prijs ook nog eens op 24 
van de 121 adressen (1 op 5) minder dan duizend liter moet 
leveren is het financieel voor hun niet meer interessant, toch 
zeker niet in drukke wintertijden waar ze veel losse klanten 
hebben die een vrij hoge prijs betalen. Een vrachtwagen die 
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driemaal per jaar aan dezelfde woning 500 liter moet leveren aan 
een zeer scherpe prijs is niet meer rendabel. 
De samenaankopen worden talrijker en de stookolie leveranciers 
hebben maar uit te kiezen welke ze willen doen (in de winter). 
In de zomer ligt het anders, het is kalm op de markt en men 
zoekt klanten.  
Zoals vele onder ons nog weten waren er vroeger vier 
samenaankopen per jaar en zijn we toen om dezelfde redenen 
naar drie samenaankopen gegaan. Met het bestuur hebben we 
nu beslist, om de toekomst van onze samenaankoop te kunnen 
blijven vrijwaren, we opnieuw een samenaankoop minder gaan 
organiseren en de minimum bestelhoeveelheid optrekken naar 
750 liter. Een drastische beslissing maar enkel op deze manier 
kunnen we nog gunstige prijzen bekomen.  
Voor dit jaar blijven de geplande acties nog bestaan, nml in april 
en september. Volgend jaar starten we met een aankoop in 
februari en een tweede in september. Let op de minimum 
bestelhoeveelheid voor april 2019 zal 750 liter zijn. Misschien 
zullen deze aanpassingen bij enkele van onze leden niet in goede 
aarde vallen, gespreide bestellingen en betalingen komen voor 
het budget van sommigen goed uit. Toch mogen we het grootste 
aantal deelnemers hierdoor niet straffen en is het onze taak om 
voor deze mensen te zorgen en telkens opnieuw een goede prijs 
trachten af te dwingen. Wij raden ieder Kwb lid en vooral kwb 
leden die denken moeilijkheden te gaan ondervinden bij het 
betalen van hun stookoliefactuur, het artikel over het sociaal 
verwarmingsfonds verder in dit blad te lezen. Veel mensen lopen 
de aangeboden tegemoetkomingen wegens onwetendheid mis. 
Wij hopen op uw begrip voor de genomen beslissingen. 
Het bestuur 
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Sociaal Verwarmingsfonds   

 
WAT IS HET?  
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in 
de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in 
een moeilijke situatie bevinden.  
Het Fonds komt het gehele jaar door tussen. Het gaat om de 
factuur betaald voor: 
huisbrandolie 
lamppetroleum (type c) 
bulkpropaangas 
 NIET VOOR: 
aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet 
propaangas in flessen 
butaangas in fles 
 
WIE HEEFT ER RECHT OP?  
CATEGORIE 1 : PERSONEN MET RECHT OP VERHOOGDE 
VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING 
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van 
het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66 verhoogd met 
€ 3.467,55 per persoon ten laste*.  
Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in 
volgende gevallen: 
wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende 
persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het 
RVV-statuut; 
wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-
statuut 
  
 
 

https://www.verwarmingsfonds.be/index.php
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CATEGORIE 2 : PERSONEN MET BEGRENSD INKOMEN 
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of 
gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten 
laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-
geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende 
goederen buiten de gezinswoning. 
  
CATEGORIE 3 : PERSONEN MET SCHULDOVERLAST 
In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende 
dubbele voorwaarde voldoen : 
personen die een schuldbemiddeling of een collectieve 
schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het 
consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk 
Wetboek) 
en 
die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 
Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden 
van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de 
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is 
dan € 3.270. 

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 
1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de 
toekenning van een verwamingstoelage. 

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt 
het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en 
de maximumtoelage per huishouden is 300 €. 

De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden 
210 €. 
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WAT MOET U DOEN?  

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal 
Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW van 
uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering. 

Alleen de OCMW's kunnen een beslissing nemen inzake 
individuele dossiers. 
Er kan een beroep ingesteld worden tegen de beslissing van het 
OCMW bij de Arbeidsrechtbank.  

Het OCMW zal u volgende documenten vragen: 

In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon.  
Indien u behoort tot  
categorie 1 :  
uw identiteitskaart 
op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het 
meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het 
meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …) 
Indien u behoort tot  
categorie 2 :  
uw identiteitskaart 
op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het 
meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het 
meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het 
bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten 
de gezinswoning, …) 
Indien u behoort tot  
categorie 3 :  
uw identiteitskaart de beslissing van toelaatbaarheid van de 
collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de 
schuldbemiddeling verricht 
elk document ( gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het 
OCMW toelaat in het sociaal verslag te beoordelen "niet in staat 
te zijn de verwarmingsfactuur te betalen" 
  Gratis telefoonnummer 0800/90 929 
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FAMILIENIEUWS 

Overlijden 
- Valere Vijfeycken, broer van Eric Vijfeycken. 
- Stanske Vanhoudt, moeder van Schroyen Henri . 
- Emma Truyers, zuster van Michel en Leon Truyers. 
- Mullens Leo, kwb lid. 

Geboorte 
- Lune dochter van Niels Schraepen en Dorien Schraepen 

tevens kleindochter van Roger Schraepen en Godelieve 
Hanegraaf. 

Laatste activiteiten kwb overdag van dit seizoen 

07/03/19  

Daguitstap naar het Hageland. 

Voormiddag gaan we naar Meensel-Kiezegem en namiddag naar 
Wezemaal voor een bezoek aan JAVA of een korte wandeling 
tussen de wijngaarden. 
14/03/19 

Feestelijke afsluiting. 

Een ontbijt, fotomontage van het afgelopen werkjaar, taart, 
nieuwe ideeën voor volgend werkjaar zijn de weerkerende items 
tijdens de laatste bijeenkomst van “KWB Overdag”.  

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente 
kunnen we niet tegenhouden. 

 Pablo Neruda  

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk 
op vrijdag 15 maart bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 
0479/466247 , e-mail : janaerts100@gmail.com 
reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

