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Als de rook om je hoofd is verdwenen 
De feestdagen liggen weer achter ons. Maanden op voorhand werden er plannen 

gesmeed want feesten is voor ons Bourgondiërs een tweede natuur. Lekker eten, 

gezellig samen zijn, pakjes geven en krijgen, het hoort er allemaal bij. Hopelijk 

heeft iedereen van dit alles  bekomen wat hij er van verwacht had. 

Al feestend starten we een nieuw jaar. Een jaar met nieuwe uitdagingen die 

moeten aangegaan worden en plannen die vragen om uitgevoerd worden.  

Voor ons KWB’ers betekent nieuwjaar ook dat we halfweg het werkjaar zitten. 

Wie onze kalender goed bekeken heeft zal gemerkt hebben dat we niet alleen 

het voorblad voorzien hebben van een mooie foto maar dat er binnenin ook 

enkele grote veranderingen opvallen. Onze KWB eetdag die traditioneel op 

moederdag doorging heeft een ander plaatsje gekregen in onze agenda. Meer 

dan vijftig mensen mobiliseren op deze familiedag werd ieder jaar moeilijker. 

Veel medewerkers verkozen het om die dag samen met hun gezin door te 

brengen. Na heel wat  wikken en wegen hebben we de knoop doorgehakt, 22 

april is de nieuwe datum. Vanzelfsprekend hopen wij je die dag te mogen 

begroeten in het Kuipershof om je te laten genieten van een heerlijke maaltijd. 

Zeventig jaar, zolang bestaat  KWB Heusden in 2012. Al geruime tijd zijn 

enkele bestuursleden onze archieven aan het uitspitten. Wij hopen je in de 2012 

te kunnen verwelkomen op een unieke tentoonstelling in de bibliotheek.  
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Ook zullen beslist dit jaar enkele KWB’ers in de spotlights komen te staan.  

De Hot summer party die steevast op de vrijdag voor het bouwverlof doorging 

staat niet meer op de agenda. Organisator Ivan hoopt de trouwe bezoekers van 

deze fuif alsnog te verrassen, meer nieuws hierover later. 

Vijfentwintig jaar KWB overdag, een jubileum dat zeker niet ongemerkt zal 

voorbijgaan in 2012. In samenwerking met KWB Berkenbos worden 

hieromtrent volop plannen gesmeed. 

Zoals je leest hebben we dit jaar nog heel wat werk voor de boeg. Niet voor 

niets dat wij dringend op zoek zijn naar  medewerkers. Mannen, vrouwen, 

jongens en meisjes die een sociaal engagement en/of leuke ideeën hebben en 

deze graag in praktijk willen omzetten zijn welkom. Ook ons bestuur wordt op 

regelmatige tijdstippen vernieuwd. Onze trouwe medewerker Jos Moons is zijn 

laatste jaar als ondervoorzitter bezig. Ook voor deze job zoeken wij een 

vervanger, KWB’ers die zich voor deze job geroepen voelen of zich hierover 

willen informeren kunnen steeds terecht bij mijzelf,  onze proost Ward of onze 

secretaris Ludo. 

Beste leden, KWB maken is niet zomaar van alles organiseren. KWB maken is 

beweging maken, mensen bij elkaar brengen. Ieder jaar opnieuw trachten wij 

onze 450 leden een programma voor te schotelen naar ieders gading . Wij doen 

dit met de hoop dat er nieuwe vriendschapsbanden ontstaan en dat mensen zich 

goed voelen in onze vereniging. 

Graag wens ik je namens mijzelf en het voltallig bestuur een gelukkig en 

voorspoedig 2012 toe, een jaar met een goede gezondheid en vooral heel veel 

KWB genot. 

Romain 
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Wie:  

 Alle kinderen 

die geboren 

zijn in 2007 t/m      zesde leerjaar. 

Wat:  Onder begeleiding van enkele animatoren en met   

  een professionele discobar kan er naar    

  hartenlust worden gedanst en gesprongen,    

  gehuppeld en gezongen.  

  Je kunt er vrij bewegen of meedansen met de   

  clips die de animatoren voordansen, meezingen   

  en meebrullen op de laatste hits. 

  Er zal ook tevens randanimatie aanwezig zijn. 

 

Waar:  Turnzaal De toverfluit in de brugstraat. 

Wanneer:  Zaterdag 18 februari 2012  
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Samenaankoop potgrond 



Zaterdag 18 februari  
 

Ondanks de afnemende interesse staat de 

samenaankoop potgrond opnieuw op ons 

programma. Voor de goede gang van zaken 

kan de losse potgrond alleen nog met de 

aanhangwagen afgehaald worden. 

(zakken vullen is niet meer toegestaan) 

De transportprijs tekent heel sterk de 

kostprijs. Met een tijdige voorinschrijving 

kan er aan optimale voorwaarden besteld 

worden. 

Losse potgrond : € 63 /m
3
 

Zakken potgrond 70 liter : € 6.10 

Als  je belangstelling hebt, schrijf zo vlug 

mogelijk in bij  

Jef Maris Schootstraat 211  tel : 011/57.18.20 

 

Samenaankoop appelen 18 februari 
 

Zoals voorbije jaren doet KWB weer een 

samenaankoop van appelen. 

Je hebt de keuze tussen een kist van 8 kilo of een halve 

kist van 4 kilo. 

 

Bestellen kan bij Ward Ceyssens, 

 Kerkenblook 15 of op telefoonnummer  

011/42.83.99. Er mag een boodschap ingesproken 

worden. 

De appelen kunnen afgehaald worden zaterdag  

18 februari tijdens de samenaankoop potgrond 
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Je kan vanaf nu ook al opnieuw bestellen voor de samenaankoop van 27 

februari 2012. 

Je kan bestellen via bijgevoegd inschrijfstrookje of via onze website : 

www.kwbheusden.be 
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Wanneer is de keuring stookolie tank verplicht? 

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank 

2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank 

3.    Periodiek controles van de stookolietank 

Particuliere tank kleiner dan 5000 liter  

 

Welke controle moe(s)t gebeuren? 

Bovengronds: vóór 1/8/2003: een eerste periodieke controle (zonder 

dichtheidstest). 

Ondergronds: vóór 1/8/2002: een eerste periodieke controle met dichtheidstest. 

Uitzondering: indien u zich reeds liet controleren vóór 1/8/2000,moest de 

dichtheidstest niet worden uitgevoerd. 

 

Welke herhalingscontroles moeten er gebeuren? 

Bovengronds: geen periodieke controles vereist 

Ondergronds: een periodieke controle om de 5 jaar voor alle reservoirs 

(metalen, prefab-beton, polyester). 

Opmerking: van deze termijnen kan worden afgeweken bij gebruik van een 

erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en levensduur van de tank in 

te schatten. 

Ondergrondse reservoirs die geen permanent lekdetectiesysteem hebben,moeten 

een 

dichtheidsproef ondergaan. Reservoirs met een permanent lekdetectiesysteem 

niet 

(visuele controle). 

Wie mag controleren? 

De controle gebeurt door een erkend technicus. 

 

Wat krijgt u? 

U krijgt een groene, oranje of rode dop met daarop het erkenningsnummer van 

de erkend technicus, de controledatum en de uiterlijke datum van de eventuele 

volgende controle. U ontvangt hierbij een conformiteitsattest 
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Moet mijn tank worden uitgerust met een over vulbeveiliging? 

Een tank moest reeds sinds 1/8/2000 zijn uitgerust met een over vulbeveiliging 

(fluitje of sonde). 

Moet een bovengrondse tank een inkuiping of opvangbak hebben? 

Neen, dit is niet verplicht voor bestaande particuliere reservoirs kleiner dan 

5000 liter. 

Is er een verschil tussen binnen en buiten een beschermingszone? 

Voor particuliere reservoirs kleiner dan 5000 liter wordt er geen verschil 

gemaakt tussen binnen en buiten een beschermingszone. 

 

Wat te doen in geval van een oranje of rode dop? 

Met een oranje dop mag de tank nog gedurende 6 maanden worden gebruikt. 

Deze moet in deze periode worden hersteld en herkeurd. Met een rode dop moet 

de tank onmiddellijk worden geledigd,waarna de tank moet worden hersteld en 

herkeurd of buiten gebruik gesteld. 

 

 

Samenaankoop onderhoud centrale verwarming 
 

Voor het tweede jaar op rij organiseren wij 

een samenaankoop wat betreft het onderhoud 

en kuisen van centrale verwarming. 

Op bijgevoegd inschrijfstrookje vind je meer 

info en prijzen. 
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Verslag van het 24ste jaar KWB – overdag. “Deel 1.” 
 

3-11-2011 Werken en leven in Kongo :  Door Leo Mullens, Appie en 

Miya. 

Een voordracht uit het leven gegrepen, door een man die zijn eigen ervaringen 

van in “De Kongo” zeer goed kan verwoorden. Leo bracht de belevenissen van 

weleer, verduidelijkte het werk in de rubberplantages met een film en vertelde 

aangrijpende anekdotes.  Hij had veel gebruiksvoorwerpen en boeken mee om 

te tonen. Een lang kapmes, wat ginds voor alles 

en nog wat gebruikt wordt, had veel aandacht. 

Appie van de Bouworde en Miya gaven een 

meer eigentijds verhaal. Hoe Kongo na 1960 

geëvolueerd is, en hoe het  nu is om er te 

werken. Het is na Brazilië het rijkste land ter 

wereld aan grondstoffen, maar de grote massa 

van de inwoners leeft er ver onder de 

armoedegrens. Het aanschaffen van een stootkar 

om vervoer te doen, en om een iets hoger 

inkomen te verwerven,  is niet mogelijk zonder 

hulp van ontwikkelingshelpers. Het is een land 

zonder infrastructuur of uitgebouwd wegennet. Een verplaatsing van 1500 km 

met de auto, van het vliegveld naar de brousse kan tot 14 dagen duren en loopt 

door uitgedroogde rivierbeddingen en stoffige zandwegen. De familie is de 

enige vorm van sociale zekerheid en van overleven op je oude dag. 

 

10-11-2011 Fietstocht door het Wolfsdal in Hechteren met een fietsstop 

aan “La Barakka” op “De Lindeman”. 

Het Wolfsdal, een angstaanjagende plaats om naartoe te fietsen, als je weet dat 

er na meer dan 150 jaar terug wolven in de Belgische bossen leven. En toch was 

het een fantastische fietstocht, de weergoden waren ons goed gezind, de 

stemming was fantastisch en we zijn geen wolven of weerwolven 

tegengekomen die ons kwamen oppeuzelen. De fietstocht is dit jaar zonder 

platte band of pech  
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verlopen maar in “La Barakka” liep het even mis. Er waren een paar 

rekenknobbels die na enkele Duvels berekend hadden dat ze in deze café geld 

konden verdienen met drinken. “Nen Duvel” is er namelijk 40 cent beterkoop 

als elders en toen wij verder reden hadden zij al bijna twee Euro verdiend met 

duvel  drinken en ze hielden nog niet op met geld verdienen. 

 

17-11-2011 Leven in het heden, met het verleden naar de toekomst. Door 

professor Willy Lens. 

Een titel, een hele mond vol voor de gewone sterveling, een boutade met een 

enorme lading om de wenkbrauwen even te fronsen en om over na te denken, 

maar begrijpend en op een meesterlijke manier gebracht. We vroegen ons 

samen met de spreker af waarom mensen gemotiveerd blijven of gedemotiveerd 

raken in het leven en kregen te horen dat dit samen hangt met de ingesteldheid 

van de persoon. 1) Zijn wij verleden gericht? Zijn wij wie we vroeger waren en 

zijn wij psychisch oud? 2) Zijn wij hedengericht? Gericht op hier en nu? Ben ik 

wie ik nu ben? 3) Zijn wij toekomstgericht en psychologisch jong? Werken we 

hard voor het hiernamaals en vergeten we nu te leven? Doen we niets dan geld 

oppotten voor later in onze oude dag maar wanneer komt later? Belangrijk is 

dat we leren uit onze fouten van het verleden, ervaringsgericht leren. 

Psychopaten doen dat niet. Ze leren niet uit het verleden en anticiperen niet met 

de toekomst, ze denken niet aan de gevolgen van hun daden. Het verleden zelf 

kunnen we niet veranderen maar wel hoe we er naar kijken en vooral wat we er 

uit leren voor de toekomst. De intrinsieke motivatie, van binnen uit, geeft een 

veel beter effect op gedrag ,dan gelijk welke andere stimulans. De 

levenstevredenheid in je oude dag heeft veel te maken met de intrinsieke doelen 

van vroeger. Competentie ondersteunend gedrag bij ouders en grootouders is 

veel beter dan terechtwijzingen en straffen. 

Conclusie : Genieten van het verleden of het verleden gebruiken als een 

negatief model. Leer uit je fouten van vroeger. Blijven plannen voor de  
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nabije en de verre toekomst en verbanden zien tussen het heden en de  

toekomst verhoogt de huidige tevredenheid. Veel meer belang hechten aan 

intrinsieke- dan aan extrinsieke doelen bevredigt de belangrijkste menselijke 

behoefte aan verbondenheid.    

 

24-11-2011 Bezoek aan drukkerij Paesen in 

Opglabeek. 

Een leerrijke ervaring om, in een aanvankelijk 

familiebedrijf, een kijkje te kunnen nemen en te 

zien hoe de boekdrukkunst geëvolueerd is van  een 

eenmanszaak tot een modern bedrijf waar een 40-

tal mensen werken. In China was in de jaren 770 al 

sprake van en vorm van blokdrukken en het is na 

lange omzwervingen overgewaaid naar West 

Europa rond de jaren 1500. Aanvankelijk waren het 

houten letters en letters uit aardewerk en later 

werden gegoten tinnen letters gebruikt. De 

boekdrukkunst is hier in Europa, in die 500 jaar enorm geëvolueerd en het was 

knap om zien hoe  

1-12-2011 Getuigenissen over het religieus leven  :  Door Zusteer Sonja. 

Een hedendaagse kijk op een kerk en een God van alle eeuwen, goed gebracht 

een haarfijn uitgelegd door een zuster met een visie, een eigen kerkbeeld en 

eigen mening. Een kerk die niet perfect is omdat ze door mensen wordt geleid. 

Een kerk die door sommige van haar bedienaars tot in de hogere rangen erg 

besmeurd werd maar waar het de bedienaars waren die hun plaats en aanzien 

misbruikten en waar de kerk, als gemeenschap van ons allemaal, dit erg 

betreurt. Er zijn duizenden goede priesters en leken die de echte boodschap van 

Christus uitdragen en nastreven maar deze komen niet in de media. De 

extremen en excentriekelingen worden wel in de schijnwerpers gezet. Een 

Rooms Katholieke Kerk die het momenteel in west Europa moeilijk heeft, maar 

die in Azië en Afrika nog elke dag groeit. Een Kerkgemeenschap waarvan de 

kerkgebouwen hier in het westen leeglopen maar als je naar de wereld jongere 

dagen kijkt, is het een gemeenschap waar de boodschap van Jezus en 

spiritualiteit nog een betekenis heeft. 

Wigo 
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Gezins-wandel-weekend  
 

Inschrijving weekend 14 – 15 – 16  september 2012 

 

Ook volgend jaar gaan we weer op weekend. 

 

Onze lokatie : Fünfmädelhaus in Lambertsberg – Duitsland 

 

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

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

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

bij Moons Jos Kruiskapelstraat 10 3550 Heusden-Zolder. 

 

Twijfel niet en schrijf jullie in.  Het wordt weer een fantastisch weekend. 
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Met kwb Heusden naar Frans Vlaanderen 
 

Frans Vlaanderen, ver en kortbij, met dorpen als Hesdin, Hondschoote, 

Wormhout… We kennen het niet. Daarom willen het wel eens bezoeken.   



De eerste dag reizen we via Veurne richting Franse kust. Onderweg eten we 

onze picknick op in Cap Blanc Nez: indrukwekkende krijtrotsen aan de Franse 

kust.  Daarna bezoeken we Boulogne (Bonen in het oud Nederlands). Nausicaa 

staat op ons programma: reusachtige aquariums met meer dan 1000 soorten 

waterdieren en vissen. We 

verblijven in deze stad aan zee. 

Dit geeft ons de 

gelegenheid de oude 

binnenstad en de haven te 

verkennen.   

De tweede dag rijden we naar 

St. Omer.  In de buurt ligt La 

Coupole: een enorme 

bunker van waaruit Hitler met 

V2-raketten London 

bestookte. Er is trouwens nog 

zo’n moordwapen te zien. Na een warm middagmaal gaan we naar de 

Clairmarais, een uniek tuinbouwgebied, met kanaaltjes door de monniken 

uitgegraven. Om zowat alles te zien varen we er op een bootje. Daarna keren 

we langzaam huiswaarts. We stoppen nog in een oud Vlaams dorp om een 

kerkje (met Nederlandse teksten allerhande) te bezoeken. In Cassel, mooi 

gelegen op een heuvel, proeven we het lokale abdijbier. 

Datum: 18-19 mei. Tussen Ons Heer Hemelvaart en zondag.                                                                             

Kostprijs: om en bij de 130 euro (moet nog wat scherp gesteld worden): 2 x 

warme maaltijd, overnachting met ontbijt, inkom in Nausicaa, la Coupole en 

Clairmarais. We vragen Nederlandstalige gidsen. 

Inschrijven kan bij Michel Truyers,Schootstraat 172, 011 42.63.32  

of bij Ward Ceyssens, Kerkenblook 15, 011 42.83.99. 

ceyssensward@hotmail.com. Bij deze laatste kan je ook meer inlichtingen 

krijgen. 
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ACTIVITEITENKALENDER  

JANUARI-FEBRUARI 2012 
 

 

 

 

5-01 KWB- OVERDAG : borrelwandeling 

 

12-01 KWB- OVERDAG : stervensbegeleiding 

 

19-01 KWB- OVERDAG : achter schermen kunsttentoonstelling 

 

20-01 Whisky proef-avond : 20 uur 

 

26-01 KWB- OVERDAG : gerechtspsychiater 

 

02-02  KWB- OVERDAG : bezoek Bark 

 

09-02   KWB- OVERDAG : pluk je geluk 

 

16-02 KWB- OVERDAG : wafelbakkerij 

 

18-02 Samenaankoop appelen + potgrond 

 

18-02  Kinderdisco 

 

23-02 KWB- OVERDAG : bond zonder naam 

 

27-02  Samenaankoop stookolie 

 

 

 

 

 

 

-13- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14- 

 

 

Graag nodigen we u uit op de 

boekvoorstelling van 

het boek II’OPPEVOORT’,  

op maandag 6 februari 2012 

om 18u30 in de  

K.Onze-Lieve-Vrouwgilde, 

Schaapsweg 81 op de Heusdense Voort. 



Laatste herinnering!!! 
Voor de liefhebbers van echte Schotse 

Highland Whisky!! 

Niet vergeten!!  
In de vorige Leeft was er een kleine fout geslopen!! 

Het gebeuren zal plaatsvinden op vrijdag 20 

januari 2012 om 20.00 uur (Vrijdag 21 januari 

2012 bestaat namelijk niet!!!!) 
 

Schotse Whisky “tasting”-avond.  
Liefhebbers kunnen zich nog steeds melden  bij:  

 Klaus Neumann, Tel.: 011 43 12 84,  

e-mail: klaus@kwbheusden.be 

 Ludo Engelen, Tel.: 011 42 27 91,  

e-mail: ludo@kwbheusden.be  

Slainthe! 

 

 

 

Revue 2012 : ’t is iets van poar of onpoar 
Er zijn  kaarten beschikbaar aan 7,5 euro voor de voorstelling van  

17 februari. 

 

Info : Michel Truyers, Schootstraat 172  tel; 011/42.63.32 
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Enkele dagen leven als een trappist in de  

abdij van Westmalle 
 

Het kan nog steeds: enkele dagen meedoen met de trappisten. Met hen 

meeleven, eten in de gastenrefter, een trappistenwandeling maken, open 

gesprek met een monnik én een trappist voor het slapengaan  … 

Wanneer?                                                                                                                                                                       van 

vrijdagavond 20 januari (vanaf 

17.00) tot  

zondag 22 januari (14.00)                                              

volpension in éénpersoonskamer voor 

60 euro (handdoeken en lakens 

meebrengen). 

 

Wil je meedoen?  Dan moet je wel rap beslissen.                                                                                  

Inschrijven kan bij Michel Truyers, Schootstraat 172, 011 426332 of bij Ward 

Ceyssens, Kerkenblook 15, 011 428399 ceyssensward@hotmail.com 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 

secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39 

CITAAT VAN DE MAAND 
 

Wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al 

half bedorven. 
       Georges Vanacker 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag 

13 januari bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95  

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be 

reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31 
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